
T.mpo: bom, com n.bu-
loildidt, nevou úmida pe-
U manhã. Temperatura:
em elevação. Ventos: El-
le a Nordosle, fracoi, VI- >
tib.: moderada. Mixlmòa: '

36,8. Mínima: 16,6, (Dota- |lhe» no Cari. dc Clãiltf.) {
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Rio de Janeiro — Sábado, 16 de setembro de 1972 Ano LXXXII — N.° 149

S. A. JORNAL DO BRASIL, I
Av. Rio Branco, 110/112 —
End. Tel. JORBRASIL - Rio '
de Janeiro (GB), ZC-21 - Tel. |
Rede Interna 222-1818 - Tc- f
lex ns. 601, 674 e 678 -
Sucursais: São Paulo — Av.
Sáo Luís, 170, loia 7, Tel. .
257-0811. Brasília - Setor!
Comercial Sul — S.C.S. —
Quadra I, Bloco 1. Ed, Cen- j
trai 6.° and. gr. 602-7. Tels.: i
24-0200, 24-0250 e 24-0150. |
B. Horizonte — Av. Afoi',- !

so Pena, I 500, 7° and. |
Tels.: - 22-5769, 26-4034 |
c 26-4038. Niterói — Av. :
Amaral Peixoto, 116, grupos
703/704. Tels.: 5509 e 1730. S
Porto Alegre — Av. Borges
de Medeiros, 915, 4.° andar. ;
Tel. 4-7566. Salvador — Ruo
Chile, 22, s' 1 602. Tele- j
fone 3-3161, Recile — Rus
do Riachuelo, 135. Telefone.
2-5793. Correspondentes: Ma-
naus, Belém, S. Luís, Tere-
sina, Fortaleza, Notai, João
Pessoa, Maceió, Aracnju,
Cuiabá, Vitória, Curitiba, Fio-
rianópolis, Goiânia, Washing-
ton, Nova Iorque, Parts, Lon-
clres, Roma, Bonn e Telaviv.
PREÇOS, VENDA AVULSA -
Guanabara e Estado do Rio:
Dias úteis .... CrS 0,50 ,
Domingos .... CrS 0,80
Sâo Paulo e Minas Gerais:
Dias úteis .... CrS 0,80
Domingos .... CrS 1,00
SC, PR, RS, BA e ES:
Dias úteis .... CrS 0,80 :
Domingos .... CrS 1,20 j
DF, GO, Al, SE, RN, CE, '

MT, PB e PE:
Dias úteis .... CrS 1,00 .
Domingos .... CrS 1,20 |
MA, PA, AM, AC, PI e Ter- :
ritórios:
Dias úteis .... CrS 1,50
Domingos .... CrS 2,00
ASSINATURAS - Via lerres-.
tre em todo o território na-
cional:
Semestre .... Cr$ 90,00
Trimestre . . . . CrS 45,00
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
Semestre . . . . .CrS 400,00
Trimestre .... CrS 200,00
Domiciliar — somente no Es*
tado da Guanabara:
S-mestre CrS 120,00 

'

Trimestre .... CrS 60,00
Domiciliar — São Paulo, Belo
Horizonte, Brasília:
Semestre .... CrS 5C0.0C •

Trimestre CrS 250,00
EXTERIOR (via aérea)
EUA, mensal — USS 1_; tri-
mestre — USS 30. Portugal,
dias úteis — Esc. 6S00; do-
mingos — Esc. 8S00. Argenti-
na, dias úteis e domingos —
PSS 2,50. Uruguai, dias úteis
, 8; domingos'— S 15. Chile,
dias úteis —. Esc. Ch. 1,50;
domingos — Esc. Ch. 2,70.

Alunos ganham
passarela após
deitar no chão

Dezenas dc alunos da Associação
Universitária Santa ursula realiza-
ram ontem uma passeata da Rua Fer-
nando Ferrari até .o Palácio do Go-
verno para reivindicar a construção,
de uma passarela em frente à escola,
mas como não foram recebidos por
ninguém decidiram deitar-se no chão
c chamar a atenção dos motoristas
para o perigo do tráfego.

Horas depois o Governador Cha-
gas Freitas determinou a realização
de uma concorrência para a constru-
ção da passarela e mandou guardas
controlarem o transito em frente à
Universidade, onde já houve diversos
acidentes. Durante a manifestação
cios estudantes, a Policia Militar com-
pareceu ao local mas não houve ne-
cessldade de intervenção. (Página 5i

Navios matam
sete pessoas em
cinco acidentes

Cinco navios de cinco ban-
deiras diferentes se acidentaram
esta semana cm diversas partes
do mundo, deixando um total dc
sete mortos, oito desaparecidos e
quatro feridos. Os mortos são tri-
pulantcs da barcaça Curiyu, que
naufragou no rio Paraná, nas
proximidades da desembocadura
do Arroyo Seco.

Os " desaparecidos — cinco
tripulantes, uma mulher e um
menino — viajavam num navio
que sc incendiou em frente a
Baixa Califórnia. Estados Unidos.
O oitavo c trhiulantè de um car-
gueiró colombiano. (Página í))
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Deitar na rim foi o recurso extremo tios estudantes para sensibilizar o Governador

Moscou acha iminente ataque
de Israel à Síria e Líbano

O Embaixador soviético em
Beirute, Sanar Azimòv, adver-
liu ontem às autoridades liba-
n. sus dç que "é iminente a in-
yasão do Líbano e da Síria por
tropos dc Israel, em operação tle
grande escala.'' Segundo o di-
nlomãta', "os Estados Unidos já
autorizaram a ofensiva dc Israel,
e a situação se tornou realmcn-
te muito séria."

A tensão se agravou nas úl-
timas hnras no Oriente Médio.
após vários choques entre forças
israelenses c terroristas palesti-

nos, num dos quais morreram
dois soldados de Israel c outro
ficou ferido. Em Telaviv, fontes
extra-oficiais admitiram novas
represálias centra a Siria c o Li-
bano por permitirem ações dos
í.ddayih cm seus territórios, cn-
ruianto era declarado o cs<ado
de alerta gera! nas fronteiras.

No Cairo, o lider da AI Fa-
tan, Farouk Kudumy disse que
as ações terroristas serão inten-
si ficadas nos próximos dias.
"Responderemos à violência com

mais violência", declarou, refe-
rindo-sc ao que qualificou de
ameaças da Primeira-Ministra
Golda Meir dc perseguir os fecl-
dayin onde quer que estejam.

Enquanto isso. 12 jovens ju-
deus italianos receberam com
faixas de protesto o Ministro do
Exterior egípcio Mohammcd
Hassan Zayat em sua chegada
a Roma, primeiro ponto de uma
ofensiva diplomática do Cairo
para ganhar o apoio dos paises
da Europa na crise. (Página 8)

Suécia solta
terroristas em
troca de avião

O Governo sueco concordou on-
tem em libertar sete terroristas iu-

' goslavos, depois que três nacionalis-
tas croatas seqüestraram um avião
DC-9 da SAS com 83 pessoas a bor-
do e ameaçaram explodir o aparelho
caso não tivessem a exigência aten-
dida. Este é o primeiro seqüestro de
um avião sueco.

O jato fazia vôo doméstico entre
Gotemburgo e Estocolmo quando os
seqüestradores obrigaram o piloto a
desviá-lo para Malmoe, no Sul do
pais, onde permitiram que três passa-
geiros desembarcassem — dois para
entrar em contato com as autoridades
c outro porque passava mal. (Pág. 8>

França permite
reunião do
MCE em Paris

Depois dc vários meses dc
dúvidas c especulações, a França
concordou ontem com a realiza-
ção da conferência de cúpula cu-
ropéia, em Paris, nos dias 19 e 20
dc outubro. Em carta pessoal a
nove governantes dos países
membros do Mercado Comum Eu-
ropeu (MCE), o Presidente Pom-
pidou convidou-os finalmente
para a reunião.

A conferência de cúpula do
MCE esteve ameaçada desde que
Pompidou apresentou uma série
dc condições para sua realização,
dizendo que a França não patro-
cinaria uma reunião sem ter re-
sultados concretos. (Página 18)

ACHADOS E
PERDIDOS

CAMISAS DE CtCCO LTDA., ei-
tabeleclda á Av. N. S. de '
Copacabana n. 637 s/301. Nes- ;
te cidade cxtra_iou.se sua •
ficha de inscrição no CGC e;
Relação de Endereço n.9 . . . . ;
33.236.-58/001. }

EX1RAVIOU.SE a Carreira de :
Idcnti.adn n? 2 876 162 - Fé- jÜx Pacheco pertencente a l
LOURDES HEYNNERS CAR. |
DOSO. Quem encontrou favor
entregar a Av. Rio Branco, 156 '
sala 537. Tel. 222-4063 ou i
2ri7-S_-i?'__,-,if.____; i

EXTRAVIO - Declaro extraviad;, ;
a cautela n. 33 536, rslalivi :
a 100 -.õe; do Banespa c/n 1
n°s. 53.170.73'? a 53.170.836. i
eniitid.it em 15/12/69 em noiis I
_b:LIEA N-BEL,

FOI PERDIDO no t r a i e t o do
Csntro pa-d a Rua Hí-dcck U-
bo, n? -43 um livro Diário n?
6 e uma ficho de empregado
n<? 63 referente _ José Paulo
Ccraueira Santana. Per Iene entes
a IBíAIEL Instituto Brasileiro
de Radio Televisão e Eletrônica
LI,,, no dia 14/09/1972.

FOI EXTRAVIADO - O cartão
de Inscrição n? 129.429.00 da
Firma Mercearia Fornelas Ltda.
- Barão do Bom Retiro, 481-A.
Tei. 261-85C3.

FOI esquecido num automóvel
de pruça, chapa iqncrada ho
trajáío da Av. Rio Branco para
Rua do Riachuelo, uma pasta
tipo documental, contendo é.
in.porlan_Ía de Cr$ 450,00,
diversas duplicatas de abri-
gacõei da firma, um talão de
cheque do Banco Comércio c
Indústria de Pernambuco 5.A,
um Livro Diário n9 I semi-
novo, e documentes do con-
tader pertencentes _ firma Sen-
tes c Romero Máquinas de Ei-
critório L:d_. Rua Frei Canecü,
41 — 19 andar. Gratifica-jc
bem ft quem encontrar. Fone
232-5627.

JOSÉ' AGAPITO BEZERRA, re.
sidenlc a Rua Piratininqa n?
30 aplo. 102, faz um apelo ca
motorista de táxi por ele
ocupado, no dia M/9/72 (quin-
ía-feira) na Rua Marquês de
São-Vicente com destino a San-
ta Teresa, para que faça a dc-
volução de uma maquina foto
qráfien dô marca Ricoh Tis. 401
esquecida no interior do taxi.
Será bem gratificado, pois a :
máquina é o principal meio de '
seu trabalho, Esperamos que i
o mo.orista sein consciencicso.

PERDERAM-SE EM frente ao
Suoer Shopping C enlcr os
seguintss documentos: Carteir.
m?.d. 19 Carteira de motorista
CPF a carteira do INPS, per-
tencentes a Sarrdor Bok-r.
Quem os encontrar favor tele-
fonar para 266.-208,

OUINTOl E ALVES LTDA. da
Est. Engenho da Pedra nP 5B-1
perdeu Talão N. Fiscal de N9
151 a 200 em 10/4/1972.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AGENCIA N. S. DAS GRAÇAS

— Precisa e oferece coz. trivial,,
copeiro, babá. Copacabana,
1085 ap.60K

ATENÇÃO - Temos vagas
p/coz. f/fogão, arrum. copeira,
babás e mat. Sal. acima de
350. - Av. Copacabana, 5Ü0
s/903.

AGENCIA NÒVAK 236-.. 19 -
237-5533. Cozinheira», copeiras,
babás, diaristas idónaas. Av.
Copa^ólO s/loia 205.

Â-Â- MISSIONÁRIA DO BEM
— Tam para o mesmo dia do*
mestiças rigorosamente selecio
nadas tom cart. saúde. Abreu
grafia e ref. Somos a maior
organização do ramo, por isso
remos condições ronis de bom
servir com presteza • honesti
dade. Damos garantia do 1 ano
com substtiui.ão imediata. A
Copa, 583/806. Tel. 257-6751.

JB inaugura
sua exposição
de flores

Numa cerimônia simples, o Gover-
nador Chagas Freitas e a Diretora-
Piesidente do JORNAL DO BRASIL,
Condèssa Pereira Carneiro, inaugura-
ram ontem, no Copacabana Palace
Hotel, uma exposição de flores que
reúne em 64 stands 25 floricultores,
paisagistas e decoradores florais da
Guanabara, de São Paulo, de MÍrias
Gerais e do Estado do Rio.

Os salões do hotel estarão fran-
qüeádos ao público hoje e amanhã, das
10 às 22 horas, para a visita à ex-
posição, que visa a despertar no pú-
blico o gosto pela utilização cias fio-
r ,s como elemento de decoração e pela
prática, da jardihagerrí. Durante a so-
lenidade de inauguração, os exposito-
res receberam do JORNAL DO BRASIL
um Diploma de Participação. (Pág. 5)

Vil F1C abre
hoje à noite a
íase nacional

Com um show do cantor nor-
te-americano Wilson Pickett, que
chega de manhã ao Rio, e a apre-
sentação de 15 músicas que dispu-
tam o' Galo dc Ouro, o VII Festi-
vai Internacional da Canção abre
hoje, às 21 horas, a sua íase na-
cional, no Maracanãzinho. O en-
saio geral foi realizado ontem e
agradou aos organizadores.

Seis das músicas de hoje se-
rão classificadas para a final e
as restantes serão escolhidas
amanhã, quando o programa será
semelhante, exceto no show, que
será de Gal Costa. A sede do FIC
muda-se esta manhã para o Co-
pacabana Palace. Os organizado-
res ainda não têm previsão sobre
o "niblico, pois quase todos os ar-
tistas são novos. (Página 10)

AG. MIRANDA - Olorcr.» bnrh
estar c/ótimas cuz. f/fogão.
Arrum., copeiras (o_), mot.,
babá. e gov. c/ref. de casa
dc I Iram. 256-<l'j93. _

AGENCIA SEIMAR' - Of.ree.
e precisa urqente dc emprfi*
ç)..J_s demesticas c/ dnc. e ref.
R, Colete 310 t/SI 1 T
J05-.1697.

AGENCIA ALEMÃ - D. Olga
ofèraco ,o_!nheir_s, copeiras
babás - Olimes referências c
documrjnlo]. bl. 2377191. Av.
CoparélKna, 534 ap. 402.

ACEITO - Crlançai para tomar,
conta. Sun Palatinndo 109/202
antiqa R. Bica Caicadura Tel.
229-4995.

AÇÀO MISSIONÁRIA;. DÓ 
"BEM

— Tem um departamento exclu*
sivo de b.ihíi. especial! t ada,
com noção, de enfermagem o
prática em rocóm-nascidoj. To-
dat com ref., cart. de taúde
« abro... 1al_2S7.t7S\.

arr,madeTr~a" - COPEIRA" -
Sossegado prática, limpa, refe-
rêncifl,. Doe. procisa-se. Rua
Nascimento Silva A43. Ipanema.
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O Governador Chagas Freitas e a Condèssa Pereira Carneiro abriram a Mostra de Flores

lança nova campanhaURSS
para acaba 1 •r com a religião

Xovos esforços para erradi-
car definitivamente a religião
da União Soviética foram exici-
cios ontem pelo jornal do Parti-
do Comunista, Pravda, em seu
editorial de «vimeira 7'ágina;
"'Gada comunista deve lutar a
favor do ateísmo", assinalou o
jornal ao notar que vários mem-
bros do Partido c da Liga Juve-
nil Comunista vem participai.-
do de atividades religiosas na
Sibéria, ao Sul de Moscou e no
mar Negro.

O Pravda pediu atenção cs-
pccial para "a relação entre a

religião e os preconceitos nacio-
nalistas", acusando a "nro^a-

panda burguesa" dc tentar a rc-
ativação de ambos. Acredita-se
• ne a reíérência se dirigiu à Li-
.uama, fortemente nacionalista,
e pude no rincHio do ano 17
mil católicos assinaram petição
contra a discriminação à Igreja.

Outros observadores acham
<-ue o jornal também podia es-
tar sc referindo aos muçulma-
nos da Ásia Central e Azerbaid-
jão, aos judeus (que usariam as
sinagogas mais como centro dc

l;leiitidade nacional e cultural
do que por motivos 'puramente

religiosas) c aos cristãos da Ar-
•i ~'iia. ,

Além disso, alguns russos
com espírito místico vêem na

reia Ortodoxa um bastião da
. !raa do ';aís. não afetada pelas
ideologias modernas ou pelo
comportamento ocidental. Sc-
gúndp o Pravda, só na Bielo-
Rússia mil grupos de influência
religiosa foram criados nos últi-
mos anos. "Isso não pode ser to-
lerado", di_ o jornal. (Página 2)

Conta de luz
continuará com
o compulsório

Os consumidores de energia elé-
trica continuarão a receber até 1974
suas contas de luz acrescidas da por-
centagem relativa ao empréstimo com-
pulsório da Eletrobrás. Projeto de Lei
Complementar nesse sentido foi envia-
do ontem ao Congresso Nacional pelo
Presidente da República.

A prorrogação do empréstimo
compulsório destina-se a dar à Ele-
trobrás recursos para a construção
de novas usinas hidrelétricas, como a
de Sete Quedas. Em Buenos Aires, La
Nacion afirmou ontem que o Brasil
deveria aguardar um pronunciamen-
to da ONU, antes de vir a realizar
as obras de Sete Quedas. (Página 18)

Pomba volta,
põe ovo e tem
título mundial

Deixando para trás uma re-
voada de 90 campeões reconheci-
dos, a pomba Jacuí — de quem
nem seu dono esperava uma vi-
tória — chegou ontem a Belo Ho-
rizonte, vinda dc Teresina, e tor-
nou-se a campeã mundial de dis-
tancia, ao completar os 1 700km
do percurso. Sem se preocupar
com o ambiente festivo à sua che-
gada, Jacuí entrou no 'pombal,
agachou-se e botou um ovo.

Jacuí c uma pomba carijó e
voltou com 150 gramas a menos,
muito fraca, mas muito limpa.
Agora a Federação Mineira dc
Columbofilia, a Confedera-
ção Brasileira c a Federação In-
ternacional vão homologar o ti-
tulo, que pertencia a um pombo-
correio japonês. (Página 14)

AGENCIA Fl/ MINGO - Ofsrc-
ce c prt: M imoí-»i__i Pt
t_da Z:na 5i/l : r;!. c cl;;.
F. 285-0-6 ..^ Cil-lt, ,<7'< 545.

AGORA - Faltou tmprsgada ,o-
Irrite MAID e/rof-r. does. cli).
tiva» e díaritU.. Av. Copo,
605 T.l. .55-0635 g. iniiil,

BABA - ProciLo com prática.
Responsável. Não serve de itio-
nor idade. Conde Bonfim, 2J9-
504, Tratar liojc. ¦_

BABA' E .COZINHEIRA - Ambai
_/ prática e .ef*rflncí_s, p£oo
220 cada. Tol 26.-0979.

t...SrriiYAD-lRA - Pmclsa.» c;m
piáticd e referénc. para casa
1. Ii.nii.r3. Pay. _• multo bi*"i.

Rm. F'->n_isco Otaviano, 1 ._\
Tol. 227-4566.

BABA - ARRUMADEIRA - Tl
ç.h&t nen. 6 moses. Lava ._
p. s,a peq. peçc_. Tratar Jo-
i- rç'c, k. Gal. C.iicório 147/301
L<trt-n[,

BABÁ Prec/di_poniv«l p/muni-
no d/l ano. Folgas d/15/15
durant* «emana. Icl*>d« 30 em
diante 300,00 Inicial, lei.: 
256-6301.

BABÁ.GOVERNANTA - Peoe-ie
pimoa educada com instrução e
referencia casa de tralrmento
para cuidar uma menina de
seis anos. Paga-se muito bem.
Avenida Allmlica, i 572 -
6° andar. Fona: 237-4409.

BABA' - Precisa para criança
de um ano. Pago bem. 5ào
Clemente, 462 -pto; 101.

BABA' — Precisamos urgente c/
noções de enfermagem e pra-'íca de recém-nascido. _!xÍjo
ref. e cart. do saúde — Ord.
40D Av, Copacabana 583/BC6.

-OZINHEIPA - Pr-cisa-se umi
fjrno e fcsjãc, Tíôtcí sabidos I
d. s 14 às 17 íis. Marque, de
AV' ires _l 

'O.ap. 6_7.
COZINHEIRA' -yr Próçl-íie- pare

O trivial, que durma no cm- !
pfàgò c dá ref. R. Prudente do ]
Morfis, 897/202 -¦ Ipanema, |

COZINHEIRA -^Sr». c'" filho-.12
anos se oferece p/ rrab. for-
no triv, variado só Copacabana,
Tol. 257-.5Ó,

CASAI - Preciso empregada
todo serviço, Ruo VifiCOndí d?
Fitju.rrede, 24 opl. 404 (Tí|ucâ). I

COZINHEIRA Pret isa-se para
o |j.v._., que dunii<. no empre-
DO c dô referenciai. Paçia--_e
bom. Rua Msrechal Taumáiuíop
dc Azevedo 51 apto. 101. TV
[ücs. Saens Pena, perto da Rua
José Higino.

CÒZÍNH EI RÃ;,':-; Para... Iav.fr ie
cozinhar, pag„-se bem. Tratar
_ Rua Baríio de Mesquita, 643c' ' ^_£_____Í5_il!___l__ ,_

COZINHEIRA CASA FAMÍLIA
para trivial simples. Paga-se
bem. T-fzsr referê-ViUs, Ruí
Diat -D-Jina, 123, %\üít,

COZINHEIRA - Prccisa-is com
referencias que náo durma no
emprego. R. Santa Clara n9
200/301.

CASA MODESTA \m~ Campo
Grande, estrada do Megarçn
deu de graça pera n>;r_f ?
quem olhe o sitio ou pago
se trabalhar. TrMar com G/_ú*
dro Av. Santa Crui n° lll,
Ret-'&ngo. ^__

CRIANÇAS internas em residen-
cia de prof. c/escota oríent
estudos b-'alimentação, recre-
ação 2CO.00 mem. 246 2285.

COZINHEIRA - 1'rorisa-so cc.Tl
r.*feiónci..s. P_ga-<. bem. Rua
A.fís Saldanha! n9 66 - Ap.
.02 j- Copacabaní._

COPEIRA - ARRUMADEIRA" -
Pre^sa-i<? com prática, rnfor-.,-
ciaj 1 ano. Ord. 220.00. Rua
Vde. Ouro Prero, 67 - Bola-
fogo,

COPEIRA ARRUMADEIRA"-" CrS
400,00, Moça com muita pri>
tica, boa aparência para casa
de alto tratamento, sabendo
servir à francesa, referências,
Av. Vieira Soulo, 316 - 101.

í.
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Brandt votará na

próxima semana a
moção pró-eleição

Bonn — O Gorcnio deve-
rá apresentar ao Parla-
mento, na próxima semana
— através dc um dc seus
deputados — voto dc des-
confiança contra si mesmo,
c abrir assim a campanha
eleitoral para o pleitc an-
tecipado de dezembro. Fa-
lando ontem em Oberhau-
sen, o Chanceler Willy
Brandt anunciou este pro-
pósilo e fontes oficiosas, em
Bonn. admitiram que a des-
confiança poderá ser soli-
citada ac Bundcstag
quarta-feira próxima, quan-
do a Câmara reiniciará seus
trabalhos depois do recesso
de verão.

_' quase certo que seja
mesmo quarta-feira o pedi-
do dc desconfiança, a fim
de eviar que a Oposição use
dc oulra manobra, assumiu-
do a iniciativa c repetindo
a aventura da apresentação
dc outro Governo para ara-
ti fie ação parlamentar.

OS RUMOS DA CAMPANHA

A discussão eleitoral que
sc abre agora será curta —
mas plena de tensão e ner-
vosismo. O Chanceler Willy
Brandt colocará em primei-
ro plan o, na defesa do

Mauro Santavaiia
Correspondente

Governo, os êxitos já con-
seguidos e o projeto futuro
de sua politica oriental. A
Oposição, mesmo que venha
a combater certos aspectos
desta politica, concentrará
seus ataques no que con-
sidera a frcnjllidade do
Governo: os problemas in-
lemos da República Fede-
ral. O êxito relativo de Hei-
mui Schmidt no Ministério
da Economia retira-lhe ago-
ra um de seus argumentos
mais rentáveis: a vacilc<ção
governamental na condução
dos negócios financeiros da
República.

Apesar dc perigoso,
prevê-se que a CDU-CSU
utilizará do argumento dc
que o Governo c débil nas
questões dc segurança, c
prometerá "o dem mais
severa" na Alemanha. Já
prevendo isso. o Governo sc
adianta, criando, como o
faz neste momento, umc>
força especial destinada a
combater o terrorismo no
território nacional. Outras
medidas — que pode r ã o
tranqüilizar o homem
médio germânico — estão
sendo tomadc<_, como o con-
trole de todos os árabes que
se encontram no pais c a
expulsão tjá iniciada) de
muitos deles.

_^ <5
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CLUBE DE ENGENHARIA
O CLUBE DE ENGENHARIA comunica que

a conferência a ser realizada pelo Eng.° JOSÉ
FRAGELLI, Governador do Estado de Mato Gros-
so, no "Curso de Altos Estudos Amazônicos"
sobre o tema "MATO GROSSO AMAZÔNICO
NO PLANO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL" que
estava programada para o dia 19 do corrente,
terça-feira, às 18 horas, no 22.° pavimento do
Edifício Edison Passos, será realizada no dia 26
à mesma hora e no mesmo local.

Outrossim a conferência programada para
o dia 26, no mesmo Curso, sobre o tema "VIA-

GEM AO AMAZONAS E RORAIMA" a cargo do
Eng.0 Américo de Carvalho será realizada no
dia 19 próximo.

Reiteramos o convite aos participantes do
"Curso sobre Altos Estudos Amazônicos", para
que compareçam às ambas promoções.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1972.
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Paulo VI
passa um dia
fora cie Roma

Vaticano e Veneza (AFP-
AP- Reuters/Latln-JB) —
os sinos do Vaticano re-
picam hoje de manhã para
anunciar a partida do Papa
Paulo VI para as cidades de
Veneza e Udlnc, para sua
mais longa ausência d o
Vaticano — um dia inteiro
— desde seu giro pelo Ex-
tremo Oriente em fins de
1970. São rígidas as medidas
para sua segurança.

O Sumo Pontífice, que re-
aliza esssa viagem a 10 dias
de 75? aniversário, partici-
para do 189 Congresso Eu-
caristlco Italiano, que reúne
1 500 peregrinos em Udine,
sendo o principal objetivo
de sua viagem. Os obser-
vadores acreditam que o
Papa pronuncie uma impor-
tante homília sobre a euca-
rlstia.

PASSARELA
EM VENEZA

Paulo VI parte de sua
residência de verão cm Cas-
telgandolfo para viajar por
via aérea para Veneza, on-
de chegará às 9h (4h do
Rioi. Durante a visita cru-
zará o Gran Canale em
unia góndola, oficiará uma
missa na Basílica da São
Marcos e falará aos fiéis na
praça em frente.

Depois do almoço segue,
também por via aérea, para
Udine para assistir ao Con-
gresso Eucaristico, estando
programado celebrar uma
missa numa praça. 'A tarde
regressa a Castelgandolfo.
Esta será a primeira visita
do Papa às duas cidades do
Norte da Itália e sua quinta
viagem pela península des-
de que subiu ao trono de
São Pedro em 1963.

Em Veneza, uma passare-
Ia atapetada foi montada
especialmente para o Papa
atravessar a Praça de São
Mrccs, mas a providência
rão foi tomada como uni
simples protocolo. E' que o
boletim meteorológico prevê
fortes ventos que provoca-
rão maré alta para hoje, e
quando isso ocorre, a praça
fica alagada.

A passarela possui um
metro de altura, 200m de
comprimento, que vai desde
o ponto em que atracam as
gondolas até a Catedral de
São Marcos. Quando os ven-
tos de tormenta se formam
a Leste, as águas do Adriá-
tico geralmente inundam a
famosa praça com meio
metro, c às vezes mais. Nes-
se caso, erguem-se passare-
las para o transito d e
pedestres pela praça.

SEGURANÇA
UMA PREOCUPAÇÃO

Supõe-se que só em Vene-
za três mil policiais estarão
a serviço da segurança do
Papa Paulo VI. Segundo
fontes policiais o efetivo se-
rá composto dc oficiais do
serviço de contra-
espionagem italiano e mem-
bros da guarda pessoal do
Presidente Giovanni Leone.
Será proibida a navegação

' no lago de Veneza e no
Grande Canal, no momento
em que o Papa se dirigir
para a Praça de São Mar-
cos.

O preocupação com a
segurança do Sumo Pontifi-
ce será ainda maior em
Udine, cidade de 80 mil ha-
bitantes, próxima à frontei-
ra iugoslava. Nas ruas, ío-
ram distribuídos nos últimos
dias panfletos anônimos
atacando o Papa e em vá-
rias paredes fora m pin-
tadas frases hostis como:
"Menos padres e mais fed-
dayin."

Contudo, não se registra-
ram ameaças diretas contra
Paulo VI, considerando a
policia adequadas as medi-
das de segurança. A preo-
cupação com essas medidas
se deve tanto ao cresclmen-
to do terrorismo político na
Itália como ao fato de o pró-
prio Papa ter sido alvo de
atentado. O mais grave
ocorreu no dia 27 d e
novembro de 19 7 0, cm
Manilha, quando o pintor
boliviano Mendoza Amor y
Amor se lançou sobre ele
com um punhal, mas tam-
bém na Itália verificaram-
se incidentes em que lhe
jogaram pedras.

Ridiololot AP,' '¦¦¦¦¦'¦.'. ....
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O jovem Brián Sanãford, 20
anos de idade, pulou a grade
ão balcão da Catedral de
Christchurch, Nova Zelan-
dia, c antes que se lançasse

Suicídio na Catedral
ao espaço foi seguro por áois
homens não identificados
que tentaram evitar a que-
da. Mas o corpo do jovem
Sanãford, escorregou por sua

jaqueta de couro e ele caiu
para a morte, como era seu
desejo, por motivos (fite a po-
lícia não soube ainda explicar

«pravda V) exig e o fim de
todas as religiões na URSS

Moscou (AP - Reuters/La-
tin-JB) — O jornal do Partido
Comunista soviético, Pravda,
exigiu ontem o fim das religiões
na URSS e disse que o Kremlin
não está mais disposto a tole-
rar que alguns membros do PC
participem de cerimônias reli-
giosas, como vem acontecendo
em várias regiões do país.

Apesar de 55 anos de co-
munismo. o Pravda reconhe-
ceu, em seu editorial de primei-
ra página, que "a religião con-
tinua sendo um dos mais tena-
zes resquícios do passado." Pa-
ra erradicá-la, considerou nc-
cessárias mais educação e pro-
paganda entre as massas.

NACIONALISMO

Na opinião do jornal do
PCUS, em muitos casos as Igve-
jas e seitas estão assumindo o
papel de preservadores dos va-
lores nacionais. Não foi citada
nenhuma religião em especial,
mas acredita-se que a referen-
cia dirigiu-se à Igreja Católica

da Lituânia, onde no princípio
do ano 17 mil católicos assina-
ram uma petição exigindo o
fim da discriminação.

Também pode ser que o
jornal tenha se referido aos mu-
çulmanos da Ásia Central e
Àzerbaidjan, aos cristãos da
Armênia, aos judeus (os quais
usariam as sinagogas mais co-
mo centro aglutinador de iden-
tidade nacional e cultural do
que por motivos puramente re-
ligiosos) e até, em alguns ca-
sos, aos russos.

É que alguns russos com
espírito místico vêem na Igre-
ja Ortodoxa um bastião da al-
ma de seu país, não afetada
pelas novas formas dc compor-
tamento ocidental nem pelas
ideologias modernas.

PROPAGANDA

Segundo o Pravda, "a re-
lação entre a religião e a sobre-
vivência dos preconceitos na-
cionalistas" é estimulada pela"propaganda burguesa."

O editorial deu detalhes
sobre a atividade religiosa que
ainda sobrevive no país. Na
Bielo-Rússia, com uma popula-
ção de 9 milhões de habitàn-
tes, pelo menos mil "grupos de
conhecimento básico da Natu-
reza e sociedades para os fiéis
íoram abertas nos últimos
anos."

"Os trabalhadores dc mui-
tos estabelecimentos educado-
nais se afastaram da lula con-
tra os preconceitos religiosos",
prosseguiu. "Em Kemerovo, Oc-
yol e Nikolayev, membros indi-
viduais do Partido e da Liga
Juvenil Comunista participam
de cerimônias religiosas. Isso
não pode ser tolerado."

As regiões identificadas
encontram-se tão afastadas
umas das outras — da Sibéria
Central à Ucrânia, no Sul da
Europa — que provavelmente
a prática religiosa é muito mais
extensa. Para o Pravda, toda-
via, o mais urgente é "coibir as
bruxarias sectárias e crentes
fanáticos."

PROF. ELSO ARRUDA
PSICÓLOGA PHRYGSA ARRUDA
Comunicam mudança Clínica Psicológica p/ Av.

Copacabana, 1018, s. 402. Fone 255-0991. Hora

marcada.
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DISTÚRBIOS E
DOENÇAS SEXUAIS

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Armmdo Falcão Filho • CRM 8227
Orcstos Aleiandrino da Cru/ ¦ CRM 98t
Nelson Van Erwm - CRM 8554

AV. PRES. VARGAS, 633 s/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA
no horário do 7 As 20 hs. Sábados e
tonados 8 ás 15 hs. - tols. 221-4100 o

venerealogia • fimose • próstata 224-7999
no homem e na mulher

BRASPLA
PEPVC RÍGIDO BLTO IMPACTO

piinn d coiismucno civil
. nUTO-EXTUITOn • COMPR. HTÉ 10 111

PESO 8 ky/mM C0I1ES-200X40II1II1
BRASPLA S.A. - SI PAULO, SP

folO.-TELS.: 232-6612 o 252-4232
AV. RlO BRANCO, 156. SALA 2536

DISTÚRBIOS E DOENÇAS SEXUAIS Atraso do Desenvolvimento
EMAGRECIMÉNTO, OBESIDADE. DIABETES? Distúrbios Sexueis Masculinos, Tratamento Global de Urelrites, Pres-
tatues. Fimose, Hemorróidas, Imediato Pró Nupci.il. Das 8 ás 20 hs. Sábados e feriados, ato as 18 hs. Rosponovei:
Dr. H. Dacal, CRM 2207 - AV. PRESIDENIE VARGAS, 590, sobreloias 07 e 08. Fones: 223-2977 e 243-5257. U

Rádio
Jornal

do
Brasil

Música
Modulada

Moscou e
Madri estão
de acordo

Paris, San Scliastian e
Madri (UPI - AP- ANSA-
Reuters/ Latin-JB i
— A Espanha e a União
Soviética firmaram ontem
em Paris um acordo comer-
ciai que representa um lm-
portanto passo para o res-
tabeleclmento das relações
diplomáticas entre os dois
paises, rompidas desde a
guerra civil espanhola de
1836-39.

O anúncio ofici?' foi feito
pela Embaixada _a Espa-
nha na capital francesa,
depois de mais dc um ano
de conversações, sendo que
a última série durou quatro
dias. Fonte do Governo es-
panhol confirmou a assina-
tura do tratado, ao encerra-
mento de uma reunião do
Gabinete, em San Sebastian,
onde está instalado o Gene-
ralissimo Francisco Franco
para suas férias de verão.

TRATAMENTO
FAVORECIDO

A.s delegações que nego-
ciaram o acordo foram pre-
sididas pelo diretor-geral cie
Helações Econômicas Inter-
nacionais do Ministério de
Relações Exteriores. José
Luís Ayuso, por parte da
Espanha, e pelo vice-Minis-
tro dc Comércio para a Eu-,'
ropa Ocidental. Manjulov,'
pela União Soviética.

O porta-voz espanhol in-
formou que os dois paises
vão .conceder mutuamente
tratamento de "nação mais
lavorecida" em seus inter-
câmbios comerciais.

Nem em Paris e nem em
San Sebastian foram revê-
lados de imediato os porme-
iiores do acordo. Isso será
feito o mais breve possível,
mas sabe-se que a Espanha
exportará para a URSS má-
quinas operatrlzes, barcos e
produtos agrícolas, em tro-
ca de equipamento indus-
trial soviético.

Os meios oficiais espa-
nhóis observaram que o no-
vo convênio faz parte da
politica do Governo espa-
nnol de promover aberturas
comerciais em todas as di-
reções. tendo em vista o
crescimento de sua econo-
mia em ritmo acelerado.

Após o reatamento de re-
lações comerciais normais,
é possível que cs dois paises
iniciem negociações sobre o
intercâmbio d e represen-
tantes diplomáticos — se-
gundo a visão do Governo
espanhol — pondo fim a 33
anos sem conversações ofi-
ciais entre Moscou e Madri.

OIT quer
as viúvas
sem pensão

Genebra (AP-JB) — Um
estudo realizado pela Or-
ganização Internacional do
Trabalho 1OIT1 defende o
fim da pensão para as viu-
vas com base na igualdade
de direitos entre os homens
e as mulheres.

O estudo foi realizado pe-
lo perito francês Pierre La-
roque e afirma entre outras
coisas que "numa sociedade
onde há completa igualdade
econômica e legal entre os
sexos, o problema da viuvez
se apresenta de forma com-
pletamente diferente".

"Se uma viúva é bastante
jovem para trabalhar —
prossegue — deve regressar
para seu antigo emprego ou
ser formada para um novo
durante um período pelo
qual seria paga". Propõe
ainda com base na igual-
dade dos sexos que "se uma
mulher atinge a idade de
aposentadoria, deve faze-lo
mesmo que o marido ainda
viva".

No final, o estudo sugere
que ao se calcular a pensão
de um aposentado se leve

¦ em conta os seguintes as-
pectos: os anos durante os
quais a mulher teve um
trabalho remunerado; os
anos que passou educando
seus filhos e os anos dedi-
cados a casa sem que tives-
se filhos.
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BRASIL e o BANCO BAiMOESRANTE
k ^y| 1\/Vi convidam para a

EXPOSIÇÃO DE FLORES
Hoje, das 10 às 22 horas, no Copacabana Palace Hotel.

KÂH ' ~MAJ^ Entrada Franca -Av. N.S. Copacabana 291
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Brandt votará na

próxima semana a
moção pró-eleição

Bonn — 0 Governo deve-
rá apresentar ao Parla-
menlo, na próxima semana
— através dc um dc seus
deputados — noto dc des-
confiança contra si mesmo,
e abrir assim a campanha
eleitoral para o pleilc an-
tecipado de dezembro. Fa-
lando ontem em Oberhau-
sen, o Chanceler Willy
Brandt anunciou este pro-
pósilo e fontes oficiosas, em
Bonn. admitiram que a des-
confiança poderá ser soli-
citada ac B u ndestag
quarta-feira próxima, quan-
do a Câmara reiniciará seus
trabalhos depois do recesso
de verão.

E' quase certo que seja
mesmo quarta-feira o pedi-
do dc desconfiança, a fim
de eviar que a Oposição use
dc outra manobra, assumin-
do a iniciativa c repetindo
a aventura da apresentação
dc outro Governo puru ara-
tificação parlamentar.

OS RUMOS DA CAMPANHA

A discussão eleitoral que
se abre agora será cúria —
mas plena de tensão e ner-
vosísmo. O Chanceler Willy
Brandt colocará em primei-
ro pia n o, na defesa do

Mauro Stuilãyqha
Correspondente

Governo, os êxitos já con-
seguidos c o projeto futuro
de sua politica oriental. A
Oposição, mesmo que venha
a combater certos aspectos
desta politica, concentrará
seus ataques no que con-
sidera a fragilidade do
Governo: os problemas ln-
ternos da República Fede-
ral. O êxito relativo de Hei-
mut Schmidt no Ministério
da Economia retira-lhe ago-
ra um de seus argumentos
mais rentáveis: a vacüação
governamental na condução
dos negócios financeiros da
República.

Apesar de perigoso,
prevê-se que a CDU-CSU
utilizará do argumento dc
que o Governo é débil nas
questões de segurança, c
prometerá " o d em mais
severa" na Alemanha. Já
prevendo isso. o Governo sc
adianta, criando, como o
faz neste momento. umc<
força especial destinada a
combater o terrorismo ?io
território nacional. Outras
medidas — que poderão
tranqüilizar o homem
médio germânico — estão
sendo lomadcs, como o con-
trole de todos os árabes que
sc encontram no pais e a
expulsão (já iniciada) de
muitos deles.
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CLUBE DE ENGENHARIA
O CLUBE DE ENGENHARIA comunica que

a conferência a ser realizada pelo Eng.0 JOSÉ
FRAGELLI, Governador do Estado de Mato Gros-
so, no "Curso de Altos Estudos Amazônicos"

sobre o tema "MATO GROSSO AMAZÔNICO

NO PLANO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL" que
estava programada para o dia 19 do corrente,
terça-feira, às 18 horas, no 22.° pavimento do
Edifício Edison Passos, será realizada no dia 26
à mesma hora e no mesmo local.

Outrossim a conferência programada para
o dia 26, no mesmo Curso, sobre o tema "VIA-

GEM AO AMAZONAS E RORAIMA" a cargo do
Eng.° Américo de Carvalho será realizada no
dia 19 próximo.

Reiteramos o convile aos participantes do
"Curso sobro Altos Estudos Amazônicos", para
que compareçam às ambas promoções.
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Paulo VI
passa um dia
fora de Roma

Vaticano e Veneza IAFP-
AP- Reutcrs/Latln-JB) —
os sinos do Vaticano re-
picam hoje de manhã para
anunciar a partida do Papa
Paulo VI para as cidades de
Veneza e Udlne, para sua
mais longa ausência d o
Vaticano — um dia inteiro
— desde seu giro pelo Ex-
tremo Oriente em fins de
1970. São rigidas as medidas
para sua segurança.

O Sumo Pontifico, que re-
aliza esssa viagem a 10 dias
de 75"? aniversário, partici-
para do 18? Congresso Eu-
caristlco Italiano, que reúne
1 500 peregrinos em Udlne,
sendo o principal objetivo
de sua viagem. Os obser-
vadores acreditam que o
Papa pronuncie uma impor-
tante homília sobre a euca-
rlstla.

PASSARELA
EM VENEZA

Paulo VI parte de sua
residência de verão em Cas-
telgandolfo para viajar por
via aérea para Veneza, on-
de chegará às £>h (4h do
Rio». Durante a visita cru-
zará o Gran Canale em
uma góndola, oficiará uma
missa na Basílica da São
Marcos e falará aos fiéis na
praça em frente.

Depois do almoço segue,
também por via aérea, para
Udlne para assistir ao Con-
gresso Eucaristico, estando
programado celebrar uma
missa numa praça. 'A tarde
regressa a Castelgandolfo.
Esta será a primeira visita
do Papa às duas cidades do
Norte da Itália e sua quinta
viagem pela península des-
de que subiu ao trono dc
São Pedro em 1963.

Em Veneza, uma passare-
Ia atapetada foi montada
especialmente para o Papa
atravessar a Praça de São
Mrccs, mas a providência
rão foi tomada como um
simples protocolo. E' que o
boletim meteorológico prevê
fortes ventos que provoca-
rão maré alta para hoje, e
quando isso ocorre, a praça
rica alagada.

A passarela possui um
metro de altura, 200m de
comprimento, que vai desde
o ponto em que atracam as
gondolas até a Catedral de
São Marcos. Quando os ven-
tos de tormenta se formam
a Leste, as águas do Adriá-
tico geralmente inundam a
famosa praça com meio
metro, e às vezes mais. Nes-
se caso, erguem-se passare-
las para o transito d e
pedestres pela praça.

SEGURANÇA
UMA PREOCUPAÇÃO

Supõe-se que só em Vene-
za três mil policiais estarão
a serviço da segurança do
Papa Paulo VI. Segundo
fontes policiais o efetivo se-
rá composto dc oficiais do
serviço de contra-
espionagem italiano e mem-
bros da guarda pessoal do
Presidente Giovanní Leone.
Será proibida a navegação

' no lago de Veneza e no
Grande Canal, no momento
em que o Papa se dirigir
para a Praça de São Mar-
cos.

O preocupação com a
segurança do Sumo Pontiíi-
ce será ainda maior em
Udine, cidade de 80 mil ha-
bitantes, próxima à frontei-
ra iugoslava. Nas ruas, lo-
ram distribuídos nos últimos
dias panfletos anônimos
atacando o Papa c em vá-
rias paredes foram pin-
tadas frases hostis como:
"Menos padres e mais fed-
dayin."

Contudo, não se registra-
ram ameaças diretas contra
Paulo VI. considerando a
policia adequadas as medi-
das de segurança. A preo-
cupação com essas medidas
se deve tanto ao cresclmeh-
to do terrorismo político na
Itália como ao fato de o pró-
prio Papa ter sido alvo de
atentado. O mais grave
ocorreu no dia 27 d e
novembro de 19 7 0, em
Manllha, quando o pintor
boliviano Mendoza Amor y
Amor se lançou sobre ele
com um punhal, mas tam-
bém na Itália verificaram-
se incidentes em que lhe
jogaram pedras,

Radiofotot AP

O jovem. Brian Sandjord, 20
anos de idade, pulou a grade
do balcão da Catedral de
Christchurch, Nova Zelan-
dia, c antes que se lançasse

Suicídio na Catedral
ao espaço foi seguro por dois
homens não identificados
que tentaram evitar a que-
da. Mas o corpo do jovem
Sandford, escorregou por sita

jaqueta dc coitro e ele caiu
para a morte, como era seu
desejo, por motivos que a po-
lícia não soube ainda explicar

"Pravda" exige o fim de
todas as religiões na URSS

Moscou (AP - Reuters /La-
tin-JB) — O jornal do Partido
Comunista soviético, Pravda,
exigiu ontem o fim das religiões
na URSS e disse que o Kremlin
não está mais disposto a tole-
rar que alguns membros do PC
participem de cerimônias reli-
giosas, como vem acontecendo
em várias regiões do país.

Apesar de 55 anos de co-
munismo. o Pravda reconhe-
ceu, em seu editorial de primei-
ra página, que "a religião con-
tinua sendo um dos mais temi-
zes resquícios do passado." Pa-
ra erradicá-la, considerou ne-
eessárias mais educação e pro-
paganda entre as massas.

NACIONALISMO

Na opinião cio jornal do
PCUS, em muitos casos as Igre-
jas e seitas estão assumindo o
papel de preservadores dos va-
lores nacionais. Não foi citada
nenhuma religião em especial,
mas acredita-se que a referên-
cia dirigiu-se à Igreja Católica

da Lituânia, onde no princípio
do ano 17 mil católicos assina-
ram uma petição exigindo o
fim da discriminação.

Também pode ser que o
jornal tenha se referido aos mu-
çulmanos da Ásia Central e
Ázerbaidjan, aos cristãos da
Armênia, aos judeus (os quais
usariam as sinagogas mais co-
mo centro aglutinador de -den-
tidade nacional e cultural do
que por motivos puramente re-
ligiosos) e até, em alguns ca-
sos, aos russos.

É que alguns russos com
espírito místico vêem na Igre-
ja Ortodoxa um bastião da al-
ma de seu país, não afetada
pelas novas formas de compor-
tamento ocidental nem pelas
ideologias modernas.

PROPAGANDA

Segundo o Pravda, "a re-
lacão entre a religião e a sobre-
vivência dos preconceitos na-
cionalistas" é estimulada pela"propaganda burguesa."

O editorial deu detalhes
sobre a atividade religiosa que
ainda sobrevive no país. Na
Bielo-Rússia, com uma popula-
ção dc 9 milhões de habitan-
tes, pelo menos mil "grupos de
conhecimento básico da Natu-
reza e sociedades para os fiéis
foram abertas nos últimos
anos."

"Os trabalhadores de mui-
tos estabelecimentos educado-
nais se afastaram da luta con-
tra os preconceitos religiosos",
prosseguiu. "Em Kcmerovo, Oc-
yol e Nikolayev, membros indi-
viduais do Partido e da Liga
Juvenil Comunista participam
de cerimônias religiosas. Isso
não pode ser tolerado."

As regiões identificadas
encontram-se tão afastadas
umas das outras — da Sibéria
Central à Ucrânia, no Sul da
Europa — que provavelmente
a prática religiosa é muito mais
extensa. Para o Pravda, toda-
via, o mais urgente é "coibir as
bruxarias sectárias e crentes
fanáticos."

PROF. ELSO ARRUDA

PSICÓLOGA PHRYGÍA ARRUDA
Comunicam mudança Clínica Psicológica p/ Av.

Copacabana, 1018, s. 402. Fone 255-0991. Hora

marcada.
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DISTÚRBIOS E
DOENÇAS SEXUAIS

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Armindo Falcão Filho - CRM 8227
Om;. tes Alexandrino (ia Cruz - CRM ._•
Nelson Van Etven - CRM 8S54

AV. PRES. VARGAS, 633 s/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA
no horário de 7 às 20 hs. Sábados e
feriados 8 às 15 hs. • tels. 221-4100 o

venerealogia • fimose • próstata 224-7099
no homem e na mulher

BRASPLA
DE PVC RIGIDQ 0-TO IMPnCT-

• PORÁ B CONSTRUÇÃO CIVIL
AUTO-EXTINTOR •COMPR. ATÉ 10 m
PESO 6 lio/mM C0RES«2_0x40mni
BRASPLA S.A. - S. PAULO, SP

(.IO,-TELS.': 232-8612 o 252-4232
AV. RlO BRANCO,' 156. SALA 2536

Moscou e
Madri estão
cie acordo

Paris, San Sebastian c
Madri 1 UPI - AP - ANSA-
Reuters/ La.ir.-_B.
— A Espanha e a União
Soviética firmaram ontem
cm Paris um acordo comer-
ciai que representa um lm-
portanto passo para o res-
tabeleeimento das relações
diplomáticas entre os dois
paises, rompidas desde a
guerra civil espanhola de
1936-39.

O anúncio ofici?' foi feito
pela Embaixada _... Espa-
nha na capital francesa,
depois de mais de um ano
de conversações, sendo que
a última série durou quatro
dias. Fonte do Governo es-
panhol confirmou a assina-
tura do tratado, ao encerra-
mento de uma reunião do
Gabinete, em San Sebastian,

onde está instalado o Gene-
ralisslmo Francisco Franco
para suas férias de verão.

TRATAMENTO
FAVORECIDO

As delegações que nego-
ciaram o acordo foram pre-
sididas pelo diretor-geral cie
Relações Econômicas Inter-
nacionais do Ministério de
Relações Exteriores. José
Luís Ayuso, por parte da
Espanha, e pelo vice-Minis-
tro de Comércio para a Eu-,'
ropa Ocidental. Manjulov.'
pela União Soviética.

O porta-voz espanhol in-
formou que os dois paises
vão conceder mutuamente
tratamento de ''nação mais
favorecida" em seus inter-
câmbios comerciais.

Nem em Paris e nem em
San Sebastian foram revê-
lados de imediato os porme-
nores do acordo. Isso será
feito o mais breve possível,
mas sabe-se que a Espanha
exportará para a URSS má-
quinas operatrizes, barcos e
produtos agrícolas, em tro-
ca de equipamento Indus-
trial soviético.

Os meios oficiais espa-
nhóis observaram que o no-
vo convênio faz parte da
política do Governo espa-
nhol de promover aberturas
comerciais em todas as di-
reções, tendo em vista o
crescimento de sua econo-
mia em ritmo acelerado.

Após o reatamento de re-
lações comerciais normais,
é possível que cs dois paises
iniciem negociações sobre o
intercâmbio d e represen-
tantes diplomáticos — se-
gundo a visão do Governo
espanhol — pondo fim a 33
anos sem conversações ofi-
ciais entre Moscou e Madri.

DISTÚRBIOS E DOENÇAS SEXUAIS Atraso do Desenvolvimento
EMAGRECIMENTO, OBESIDADE, DIABETES. Distúrbios Sexuais Masculinos Tralamento Global d. :|/r«W*«.---.Jro»;
lalllas, Flrimié, Hemorróidas, Imediato Pró-NüpcIaL Das 8 is 20 l_. Sábado, e íenados até as 18 hs. Respons-vel.
Or. H. Dacal, CRM 2207 -- AV. PRESIDENTE VARGAS, 590, sobreloia. 07 e 08. Fones: 223-2977 e 243-5257. (I

quer
as viuvas
sem pensãopci

Rádio
Jornal

do
Brasil

Música
Modulada

Genebra I AP-JB i -- Um
estudo realizado pela Or-
ganização Internacional do
Trabalho (OITt defende o
fim da pensáo para ás viu-
vas com base na igualdade
de direitos entre os homens
e as mulheres.

O estudo foi realizado pe-
lo perito francês Pierre La-
roque e afirma entre outras
coisas que "numa sociedade
onde há completa igualdade
econômica e legal entre os
sexos, o problema da viuvez
se apresenta de forma com-
pletamente diferente".

"Se uma viúva é bastante
jovem para trabalhar —
prossegue — deve regressar
para seu antigo emprego ou
ser formada para um novo
durante um período pelo
qual seria paga". Propõe
ainda com base na igual-
dade dos sexos que "se uma
mulher atinge a idade de
aposentadoria, deve fazê-lo
mesmo que o marido ainda
viva".

No final, o estudo sugere
que ao se calcular a pensão
de um aposentado se leve
em conta os seguintes as-
pectos: os anos durante os
quais a mulher teve um
trabalho remunerado; os
anos que passou educando
seus filhos e os anos dedi-
cados a casa sem que tives-
se filhos.

O JORNAL DO BRASIL e o BAWCO BAfMDEBR ANTES
i\iV. convidam para a

Wz EXPOSIÇÃO DE FLORES
f^S Hoje, das 10 às 22 horas, no Copacabana Palace Hotel. \*HÀj Entrada Franca - Av. N.S. Copacabana 291
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Ação brasileira à
Antártida preocupa
jornal argentino

Buenos Aires (UPI-AP-
Lath.-JBi — O Jornal Cia-
rin declarou cm seu edito-
rlal de ontem que a noticia
de que o Brasil está organi-
zando uma expedição à An-
tartida mostra o aumento
do interesse brasileiro por
aquele continente.

O editorial destaca que o
acordo do Washington, as-
slnado em 195(1 pelos países
com interesse direto na An-
tartida, nâo anulou as pre-
tensões soberanas dos sig-
natários. Terminada a vi-
géncia, "vários paises pode-
rão fazer alegações de di-
reito com base na ocupação
e conhecimento da área."

O jornal recomenda que
a Argentina intensifique
suas operações na Antar-

%
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H

tida, cumprindo estvltamen-
te as cláusulas do tratado,
pois "isto contribuirá para
o exercício efetivo de
ocupação do território e
demonstração de nosso ln-
t e r e sse, complementando
eficientemente o direito que
surge dos antecedentes nis-
tóricos, jurídicos e geográ-
flcos.""Oportunamente" — con-
clulu — "dissemos que a Ar-
gentina tem um histórico
excepcionalmente honroso
rio continente gelado. Tan-
to qué não cede a primazia
a qualquer outra nação,
qualquer que seja a sua
magnitude. Nessa linha
devem situar-se as relações
e nossa Chancelaria deve
seguir atentamente os pas-
sos que o Brasil ensaia."
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Comissões aprovam
jornada maior na
área do petróleo

Brasília (Sucursal) —
Três comissões técnicas da
Câmara aprovaram, no
mesmo dia, o projeto do
Governo que dispõe sobre
jornada de trabalho supe-
rior a oito horas, disponibi-
lldade nos intervalos de re-
pouso e alimentação, e situ-
açóes de sobreaviso, plan-
tão, prontidão ou reserva
dos empregados nas ativl-
dades de exploração, perfu-
ração, produção c refinação
dc petróleo, industrialização
do xisto, indústria petroqui-
mica e transporte de petró-
leo c seus derivados por
meio dc dutos.

Na exposição de motivos

que acompanha a men-
sagem, o Ministro do Tra-
balho, Sr. Júlio Barata,
acentua que "vem a Petro-
brás sendo vitima de deci-
sões judiciais que perturbam
o desenvolvimento normal
da atividade, com graves
reflexos sobre a sua econo-
mia". Aprovado pacifica-
mente nas Comissões de Le-
gislação Social e de Finan-
cas, pelos pareceres dos
Deputados Raimundo Pa-
rente ( A r e n a - A M ) e
Ademar dc Barros Filho
lArena-SPi, o projeto re-
cebeu, na Comissão dc Jus-
tica, veemente condenação
do MDB.
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Ecclesia verquer
no centro os
homens da Igreja

¦HgaS^SrSS™;* Vcconoete d. Sou. . SB»
Páscoa dosVirgílio diz que Governo

discorda da distribuição
Soo Paulo (Sucursal' —

No boletim 154 do Centro de
Informações Ecclesia, divul-
gado ontem, o seu edltori:.!
analisa a posição dos con-
servadores e progressistas
na Igreja Católica da atua-
lidade, afirmando que "no
centro equilibrado, ou seja,
no ponto equidistante entre
conservadores e progressis-
tas, deve estar a posição
cios homens que servem a
Igreja em qualquer grau.
bispos, sacerdotes, religiosos
ou simples fiéis."

Explica que "fica à dis-
posição do responsável pelo
ato a realizar, em beneficie
da assembléia cristã, uma
riqueza de expressões e fór-
mulas, devidamente apro -
vadas pela Igreja, Do direi-
to de escolha e da sua opoi
tunidade podemos ajuizar a
posição tomada: ou se bus-
cam fórmulas e expressões
fora das aprovadas p e i a
Igreja, onde essa liberdado
não está permitida — pro-
gressismo condenável. N o
justo centro equilibrado, no
ponto equidistante está u
desejável posição do autên.
tico homem da Igreja."

PARTE FINAL

Na sua parte final, no edi-
torial Conservadores c Pro-
gressistas. o boletim da Ar-
quidiocese dn São Paulo diz:

"Tudo isto para concluir
que uma das fontes de dis-

córdia, talvez a principal,
nas alas cristãs dos nossos
dias centra-se sobretudo na
defesa de qualquer das pon-
tas extremas apontadas.
Neste particular, o clero ho-
landes tem sido alvo de no-
ticias em todo o mundo.
Ainda há pouco o Cardeal
Alfrlnk voltou de Roma on-
de expôs ao Santo Padre a
difícil questão em que en-
tram em jogo as duas men-
talidades aludidas. Trata-se
do caso do novo bispo da
diocese de Rocrmond, Ho-
landa.

Feito um inquérito após
a renúncia do antecessor,
para determinar o perfil do
substituto, o Cabido enviou
a Roma uma lista com três
candidatos. Foi nomeado
Dom Gijsen, que estava ío-
ra da terna. O novo prelado
como primeira medida
substituiu dois vigários ge-
rais e outros sacerdotes. Co-
meça a luta entre conserva-
dores e progressistas, atri-
buindo-se culpas cada grupo
conforme o próprio angulo
de perspectiva. Compulsou-
se a opinião pública sem
chegar a um entendimento,
dado que os grupos em pug-
na não souberam encontrar
o justo meio equilibrado.

Para servir eficientemen-
te à Igreja é necessário es-
tar a par da forma como
esta se oferece ao mundo
atual e segui-la decidida-
mente".

Restrições à mulher na
liturgia são antigas

Neta distribuída o n t e m
pela C ú r i a Metropolitana
esclarece que as restrições
sobre a participação da mu-
lher na vida iitúrg.ca, im-
pedindo-a inclusive de ser-
vir como ajudante ao altar,
"já são antigas e nunca fo-
ram revogadas", e que as
recentes instruções da San-
ta Sé vieram "apenas con-
firmá-las."

A novidade está na su-
pressão da primeira tonsu-
ra, ostiariado e exorcistado

i ordens menores) e subdia-
conado 'maior), e na trans-
formação do leitorado e
acolitado de ordens e rri
ministérios, conforme re-
visão recomendada pelo
Concilio. As mulheres
podem fazer leituras nas
cerimônias litúrgicas, "des-

de que o façam fora do
presbitério."
OS MINISTROS

A nota continua dizendo
que 

"não houve alteração
substancial no que toca aos
m i n istros extraordinários
da Eucaristia, quer homens
quer mulheres, cuja função
auxiliar não implica o re-
esbimento de algum grau
do sacramento da ordem'
mas apenas a autorização
dada pelo bispo para distri-
buli' a comunhão.

Amanhã mesmo começa
um segundo curso de for-
mação de ministros extra-
ordinários da Eucaristia, já
com 200 inscrições, no Ins-
tituto Nossa Senhora Auxi-
lladora, Rua Ibituruna, no
Maracanã. O curso se com-

põe de três dias de estudo,
o primeiro amanhã e os
restantes no dois domingos
seguintes.

O primeiro curso teve lu-
gar há quatro meses, e dele
saíram investidos 280 minis-
tros extraordinários da Eu-
caristia, que vêm auxiliando
desde então as paróquias
na hora da comunhão, bem
como as comunidades a que
pertencem.

Cerca de 100 religiosas,
distribuídas por 20 peque-
nas comunidades, estão
atendendo em diversos con-
juntos residências da Gua-
nabara, não só através da
distribuição da comunhão
eucarística, como também
em trabalhos de evangeli-
zação e de caráter social.

Úm coro de metodistas e
outro de católicos abrirão o
encontro promovido pelo
Centro de Ecumenismo do
Rio de Janeiro, dia 22 , às
20h30m, no auditório do Co-
légio Imaculada Conceição.
Botafogo, no qual falará o
fundador e presidente da
Igreja Evangélica Pente-
co.tal O Brasi! vara Cristo,
reverendo Manuel de Melo.

Na ocasião o pastor expli-
cará o método usado pela
sua igreja, que conta no
pais cerca de 1500 m i 1
membros, com ramificações
em quase todos os Estados,
e está filiada ao Conselho
Mundial de Igrejas. Vice-
Presidente da Confederação
Evangélica do Brasil, ele
constrói no momento, em
São Paulo, um templo no
qual caberão 20 mil pessoas.

Brasília .Sucursal) — "Tam-

bém o Governo não concorda com
a maneira pela qual a riqueza na-
cional está distribuída — disse o
Senador Virgílio Távora no decor-
rer de longo discurso pronunciado
no Senado, durante toda a tarde
de ontem, no qual fez uma análise
da situação económwo-financeira
do Brasil de antes de 64 e da ação
dos Governos revolucionários.

Após demonstrar os êxitos ai-
cançados de 64 para cá, o orador
afirmou que "nunca tantos progra-
mas de valorização humana foram
reunidos simultaneamente como os
constantes no 1^ Plano Nacional de
Desenvolvimento."

RETROSPECTO

O Sr. Virgílio Távora iniciou
seu enorme discurso com um "re-

trospecto da problemática nacio-
nal, pré-revolução". transcrevendo
trecho de trabalho do economista
Gilberto Paim, que concluía com a
indagação: "A estabilidade mone-
tária deveria ser, em qualquer si-
tuacão, um objetivo comum. Onde
estaria o poder político capaz de
executar programa tão ambicioso?'

— A resposta a esta indagação
~ disse o Sr. Virgílio Távora — que
era um desafio à nossa capacidade
de afirmação, deu o Governo revo-
lucionário. Em rápidas pinceladas,
poderíamos dizer que o período
1964-67, ainda sem um historiador
desapaixonado e analista frio a lhe
pintar toda importância, foi a da
hora da verdade, quando o "chefe

é solitário em suas decisões."
Passou, então, a rememorar

todo o trabalho executado pelo Go-
verno Castelo Branco, fazendo lon-
gas transcrições dc mensagens pre-
V-idenciais e pronunciamentos do
ex-Ministro Roberto Campos, ex-
plicando as inúmeras medidas ado-
tadas para "limpar o terreno" e
possibilitar a retomada do desen-
volvimento.

Demorou-se no exame do Pacg,
em seus objetivos básicos: 1) de-
senvolvimento: 2) contenção da in-
fiação; 3) distribuição da renda;
i) emprego; 5) comércio externo.

— Programa audacioso, em
parte não atingido — disse — a ele
deve o pais os fundamentos da
retomada para o desenvolvimento
de que hoje tanto nos orgulhamos.

Acentuou os sacrifícios que o
Presidente Castelo Branco impôs a
si mesmo e ao seu Governo, "indis-

perisáveis para a correção dos inú-
meros e profundos ma es que ata-
cavam o'pais." Explicou a neces-
sidade da difícil e ingrata luta
contra a inflação galopánte, a con-
tencão salarial e dos preços mini-
mos. a eliminação dos subsídios pa-
ra o restabelecimento da verdade
na vida econòmico-ffnanceira do
pais e, sobretudo, a luta para se
alcançar rendimento do serviço pú-
blico.

RENDAS

Após examinar a política im-
plantada pelo primeiro Governo da
Revolução e continuada pelos dois
outros, chegou à questão da distri-
buicão de rendas.

— O ponto de disputa da Opo-
sição — disse — é a forma inadequa-
da de distribuição de venda ainda
vigente no pais ¦ aliás como em to-
do o mundo). Não se discute o
avanço real, o desempenho espe-
tacular da economia gerando
aplausos no mundo inteiro. Só ha
que discutir-se a forma como esse
sucesso está sendo utilizado ou ao
menos distribuído entre as pessoas.

— Também o Governo não con-
corda com a maneira pela qual a
riqueza nacional está distribuída.
Seria negar nosso planejamento.
nossas afirmativas de princípios e
até nossos objetivos sagrados em
Carta Magna, concordar que alguns
brasileiros tenham tanto e tantos
tenham quase nada.

militares
é celebrada

Com a presença do Gover-
nador Chagas Freitas c diversas
autoridades militares, além dc
praças e oficiais das tres armas,
foi celebrada ontem por Dom
Eugênio Sales a missa tle pás-
coa dos militares, no subsolo da
Catedral Metropolitana, na Ave-
nida Chile.

Estfvcram presentes Iam-
bem os cadetes da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras e a
Banda da Policia Militar do Rio.
que saudou a entrada do Gover-
nador. O Brigadeiro Eduardo
Gomes, o Brigadeiro Paulo Vas-
concelos Sousa e Silva, presi-
denie da União Católica dos Mi-
mares c o Almirante Armando
Perdigão, do Superior Tribunal
Militar, fo-ám as presenças mais
destacadas.

SERMÃO

A missa foi concelebratla pe-
lo Cardeal D. Eugênio Sales c
três capelões militares, c, cm
seu sermão, o Cardeal destacou
a importância da missão dos mi-
litares "para o bem-estar geral,
a defesa da pátria c a segurança
nacional, dando a todos a tran-
qüüidadc para que possam tra-
balbar."

Dom Eugênio elogiou ainda
o comparecimento maciço dos
jovens, que "se preocupam com
as coisas da alma, c manifestam,
assim, a sua fc." Exortou ainda
os presentes para que "voltem às
suas funções como fcristãos, aci-
ma de tudo."

"BARROSO"

Assumiu ontem o comando
do cruzador Barroso o capitão-
de-mar-e-guerra Marcelo Ramos
e Silva, ein substituição ao ca-
pitáo-dc-mar-e-guerra Hélio da
Costa Barros.

O Deputado L i s a n e a s
Maciel i M D B - G B ) estra-
nhou o texto da exposição
de motivos que, a seu ver,
"contém esdrúxula conclu-
são de um Ministro de Es-
tado, que é, ao mesmo tem-
po, membro da mais alta
corte trabalhista do pais.
ou seja, a dc que a Pctrc-
brás vem sando vitima de
oceisões judiciais aue per-
turbam o desenvolvimento
normal da sua atividade,
com graves reflexos sobre
a sua economia."

E leu parecer do próprio
Ministério do Trabalho
(Divisão dc Higiene e Segu-
rança do Trabalho, Oficio D.
G/7361, que manifesta
opinião frontalmente con-
traria ao aumento da jor-
nada diária daqueles traba-
lhadores, por motivos de
saúde, produtividade c se-
uurança.

Afirmou o Deputado Lisa-
noas Maciel que o projeto
é totalmente inconciliável

Esdrúxula
com o estado atual do nosso
Direito Social e implica em
retrocesso à evolução deste
ramo do Direito: "Viola fia-
grante a Constituição em
diversos artigos, a saber: o
Artigo 11 exige um ajuste
dos atuais regirhes de tra-
balho às condições da nova
lei (prevê a Constituição
que será respeitado o direi-
to adquirido Art. 153. pa-
rág. 3"i e garantida a liber-
dade de escolha do trabalho
(Art. 153, inciso XXXIIIi,

e assegurado aos trabalha-
dores o cumprimento de
acordos coletivos (Art. 156,
item XIV)."

Conclui o Deputado Lisa-
neas Maciel que além dc
tais dispositivos o projeto
violou o principio da jorna-
da de oito horas, também
constitucional Art. 165. In-
ciso IV) e convenções inter-
nacionais firmadas pelo
Brasil nu tocante à mate-
ria.

Obje
Segundo o Ministro dn

Trabalho, os objetivos do
oro jeto são: a) instituir o
regime de turnos de traba-
lho, em revezamento, com
jornada de oito a 12 horas;
b) a jornada de sobreaviso,
de 24 horas, com o máximo
de 12 horas de trabalho
efefvo; ci a eventual dis-
urmibilidadc do emprego
durante o intervalo de re-
pouso e alimentação: d» a
pvmanência em serviço,
nos locais distantes ou de
difícil acesso, por período-
máximos de 15 dias: e) as
normas sobre a inclusão c
exclusão do empregado nes-

tivos
s- regime, ou sua alt_ração,
com as reparações conse-
quentes.

Paralelamente, são con-
si^nados os diversos direitos
a que fará jus o empregado
sob tal regime de trabalho,
tais c o ra o p?rcentagens
adicionais ao salário, paga-
mento em debro de horas
dé repouso, alojamento, ali-
meirtáçâo c transporte gra-
tultos; repouso de 24 horas

para e:..la três dias de tra-
balho (ou de 24 horas para
cada dia de trabalho no rc-

pime ds 12 horas ou de so-
breaviso).

Rela tado favoravelmente
na Comissão de Justiça peio
Debutado Dialma Bessa
(Arena-BA). durante a dis-
cvssão, a uma afirmativa
do vice-líder da Arena.
Denotado Eíc!o Alvares
(ES', de que os trabalhado-
res estavam satisfeitos com
\s n r o v i d è n c i a s gover-
namentais, o Deputado Li-
saneas Maciel requereu ao
presidente daComissão.

Presença
Deputado José Bonifácio
(Arena-MG), que permitisse
a ratifiação daquele enten-
dlmento, aproveitando-se a
presença, no recinto daque-
1_ órgão técnico, de repre-

;tes classistas .de todo
o pais, em nome de 36 mil
trabalhadores, para ouvi-los
sobre o projeto. O requeri-
mento foi rejeitado pela
Comissão.

Posseiros ficam com
terras em M. Grosso

A/I
-_»¦-. -

AA

Em carta dirigida à
CNBB. o Bispo de São Félix,
Dom Pedro Casaldáliga, diz
que, depois de tudo, "a!-

gürrra coisa melhorou" em
Santa Teresinha, pequeno
povoado do interior de
Mato Grosso, onde em
dezembro do ano passado
os posseiros, espoliados pela
Companhia de Desenvol-
vimento do Araguaia
(Codeara) se levantaram
contra a polícia.

Envolvido no incidente

juntamente com o padre
Francisco Jentel, porque
sempre estiveram ao lado
dos espoliados, o Bispo
acrescenta que o presidente
do INCRA, Sr. José Francis-
co de Moura Cavalcanti,
atendeu as reinvidicações e
que a Prefeitura local
"acaba de publicar a desa-
propriação da área urbana,
que assim já não é da Code-
ara. Na área rural, cada
posseiro terá os 100 hecta-
res".
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/Içõo brasileira à
/intártida preocupa
jornal argentino

Buenos Aires i UPI-AP-
Latln-JBi — O jornal Cia-
rin declarou em sou ccülo-
rial de ontem que a noticia
de que o Brasil está organi-
zando uma expedição ii An-
tartida mostra o aumento
do interesse brasileiro por
aquele continente.

O editorial destaca que 0
acordo de Washington, as-
sinado em 1950 pelos paises
eom interesse direto na An-
tartida, não anulou as pre-
tensões soberanas dos sig-
natários. Terminada a vi-
gência, 

"vários paises pode-
rão fazer alegações de di-
reito com base na ocupação
e conhecimento da área."

O jornal recomenda que
a Argentina intensifique
suas operações na Antar-

tida, cumprindo estiitamen-
te as cláusulas do tratado,
pois "isto contribuirá para
o exercido efetivo de
ocupação do território e
demonstração de nosso in-
t e r e sse, complementando
eficientemente o direito que
surge dos antecedentes his-
tóricos, jurídicos e geográ-
ficos.""Oportunamente" — con-
cluiu — "dissemos que a Ar-
gentína tem um histórico
excepcionalmente honroso
no continente gelado. Tan-
to qué não cede a primazia
a qualquer outra nação,
qualquer que seja a sua
magnitude. Nessa linha
devem sltuar-se as relações
e nossa Chancelaria deve
seguir atentamente os pas-
sos que o Brasil ensaia."
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Comissões aprovam
jornada maior na
área do petróleo

Brasília (Sucursal) —
Três comissões técnicas da
Câmara aprovaram, no
mesmo dia, o projeto do
Governo que dispõe sobre
jornada de trabalho supe-
rior a oito horas, disponibi-
lidade nos intervalos de re-
pouso e alimentação, e situ-
ações de sobreaviso, plan-
tão, prontidão ou reserva
cios empregados nas ativi-
dades de exploração, perfil-
ração, produção e refinação
de petróleo. Industrialização
do xisto, indústria petroqui-
mica e transporte de petró-
leo c seus derivados por
meio de dutos.

Na exposição de motivos

que acompanha a men-
sagem, o Ministro do Tra-
balho, Sr. Júlio Barata,
acentua que "vem a Petro-
brás sendo vitima de decl-
soes judiciais que perturbam
o desenvolvimento normal
da atividade, com graves
reflexos sobre a sua econo-
mia". Aprovado pacifica-
mente nas Comissões de Lc-
gislação Social e de Finan-
ças, pelos pareceres dos
Deputados Raimundo Pa-
rente < A r c n a - h M 1 e
Ademar de Barros Filho
lArena-SPi, o projeto re-
cebeu, na Comissão de Jus-
tica, veemente condenação
do MDB.

Esdrúxula

1
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Eeclesia quer ver
no centro os

fSS^SmB^m^ **«**» W° ^f, áe Smm e sava
Páscoa dosVirgílio diz que Governo

homens da Igreja discorda da distribuição
 ,. „r- npnwnu-se no exame do Paeg,

São Paulo tSucursal> —
No boletim 154 do Centro de
Informações Eeclesia, divul-
gado ontem, o seu editorial
analisa a posição dos con-
servadores e progressistas
na Igreja Católica da atua-
lidade. afirmando que "no
centro equilibrado, ou seja,
no ponto equidistante entre
conservadores e progressis-
tas, deve estar a posição
dos homens que servem a
Igreja cm qualquer grau.
bispos, sacerdotes, religiosos
ou simples fiéis."

Explica que "fica à dis-
posição do responsável pelo
ato a realizar, em beneficie
da assembléia cristã, uma
riqueza de expressões e fór-
mulas, devidamente apro-
vadas pela Igreja. Do direi-
to de escolha e da sua opoi
tunidade podemos ajuizar a
posição tomada: ou se bus-
cam fórmulas e expressões
fora das aprovadas pela
Igreja, onde essa liberdade
náo está permitida — pro-
gressismo condenável. N o
justo centro equilibrado, no
ponto equidistante está u
desejável posição do autên.
tico homem da Igreja."

PARTE FINAL

Na sua parte final, no edi-
torial Co?!seryadorcs c Pro-
gressistas, o boletim da Ar-
quidiocese de São Paulo dv.:

"Tudo isto para concluir
que uma das fontes de dis-

córdia, talvez a principal,
nas alas cristãs dos nossos
dias centra-se sobretudo na
defesa de qualquer das pon-
tas extremas apontadas.
Neste particular, o clero ho-
landes tem sido alvo de no-
ticias em todo o mundo.
Ainda há pouco o Cardeal
Alfrink voltou de Roma on-
de expôs ao Santo Padre a
difícil questão em que en-
tram em jogo as duas men-
talidades aludidas. Trata-se
do caso do novo bispo da
diocese cie Ro^rmond. Ho-
landa.

Feito um inquérito após
a renúncia do antecessor,
para determinar o perfil do
substituto, o Cabido enviou
a Roma uma lista com três
candidatos. Foi nomeado
Dom Gijsen, que estava fo-
rá da terna. O novo prelado
como primeira medida
substituiu dois vigários ge-
rais e outros sacerdotes. Co-
meça a luta entre conserva-
dores e progressistas, atri-
bulndo-se culpas cada grupo
conforme o próprio angulo
de perspectiva. Com pulsou-
se a opinião pública sem
chegar a um entendimento,
dado que os grupos em pug-
na não souberam encontrar
o justo meio equilibrado.

Para servir eficientemen-
te à Igreja é necessário es-
tar a par da forma como
esta se oferece ao mundo
atual e segui-la decidida-
mente".

Restrições à mulher na
liturgia são antigas

Neta distribuída ontem
pela C ú r i a Metropolitana
esclarece que a.s restrições
sobre a participação da mu-
lher na vida litúrgica, im-
pedindo-a inclusive de ser-
vir como ajudante ao altar,
"já são antigas e nunca fo-
ram revogadas", e que as
recentes instruções da San-
ta Sé vieram "apenas con-
firmá-las."

A novidade está na su-
pressão da primeira tonsu-
ra, ostiariado e exorcistado

i ordens menores) e subdia-
conado Imaior), e na trans-
formação do leitorado e
acoutado de ordens em
ministérios, conforme re-
visão recomendada pelo
Concilio. As mulheres
podem fazer leituras nas
cerimônias litúrgicas, "des-

de que o façam fora do
presbitério."
03 MINISTROS

A nota continua dizendo
que "não houve alteração
substancial no que toca aos
m i n istros extraordinários
da Eucaristia, quer homens
quer mulheres, cuja função
auxiliar não implica o re-
cebimento de algum grau
do sacramento da crdem"
mas a.penas a autorização
dada pelo bispo para distri-
buir a comunhão.

Amanhã mesmo começa
um segundo curso de for-
inação de ministros extra-
ordinários da Eucaristia, já
com 200 inscrições, no Ins-
tituto Nossa Senhora Auxi-
liadora, Rua Ibituruna, no
Maracanã. O curso se com-

põe de três dias de estudo.
o primeiro amanhã e os
restantes no dois domingos
seguintes.

O primeiro curso teve lu-
gar há quatro meses, e dele
saíram investidos 280 minls-
tros extraordinários da Eu-
caristia, que vêm auxiliando
desde então as paróquias
na hora da comunhão, bem
como as comunidades a que
pertencem.

Cerca de 100 religiosas,
distribuídas por 20 peque-
nas comunidades, estão
atendendo em diversos con-
juntos residências da Gua-
nabara, não só através da
distribuição da comunhão
cucarística, como também
em trabalhos de evangeli-
zação e de caráter social.

Um coro de metodistas e
outro de católicos abrirão o
encontro promovido pelo
Centro de Ecumenismo do
Rio de Janeiro, dia 22 , às
20h30m, no auditório do Co-
légio Imaculada Conceição.
Botafogo, no qual falará o
fundador e presidente da
Igreja Evangélica Pente-
costal O Brasil para Cristo,
reverendo Manuel de Melo.

Na ocasião o pastor expli-
cará o método usado pela
sua igreja, que conta no
pais cerca de 1500 m i 1
membros, com ramificações
um quase todos os Estados,
e está filiada ao Conselho
Mundial de Igrejas. Vice-
Presidente da Confederação
Evangélica do Brasil, ele
constrói no momento, em
São Paulo, um templo no
qual caberão 20 mil pessoas.

Brasília (Sucursal) — "Tam-

bém o Governo não concorda com
a maneira pela qual a riqueza na-
cional está distribuída — disse o
Senador Virgílio Távora no decor-
rer de longo discurso pronunciado
no Senado, durante toda a tarde
de ontem, no qual fez uma análise
da situação económico-financeira
do Brasil de antes de 64 e da ação
dos Governos revolucionários.

Após demonstrar os êxitos ai-
cançados de 64 para cá. o orador
afirmou que "nunca tantos progra-
mas de valorização humana foram
reunidos simultaneamente como os
constantes no 19 Plano Nacional de
Desenvolvimento."

RETROSPECTO

O Sr. Virgilio Távora iniciou
seu enorme discurso com um "re-

trospecto da problemática nacio-
nal pré-revolucão". transcrevendo
trecho de trabalho do economista
Gilberto Paim, que concluía com a
indagação: "A estabilidade mone-
tária deveria ser, em qualquer si-
tuação. um objetivo comum. Onde
estaria o poder político capaz de
executar programa tão ambicioso?"

— A resposta a esta indagação
- disse o Sr. Virgilio Távora — que
era um desafio á nossa capacidade
de afirmação, deu o Governo revo-
lucionário.' Em rápidas pincelada?,
poderíamos dizer que o periodo
1964-67, ainda sem um historiador
desapaixonado e analista frio a lhe
pintar toda importância, foi a da
hora da verdade, quando o "chefe

é solitário em suas decisões."
Passou, então, a rememorar

todo o trabalho executado pelo Go-
verno Castelo Branco, fazendo lon-
gas transcrições de mensagens pre-
-.-idenciais e pronunciamentos do
ex-Ministro Roberto Campos, ex-
plicando as inúmeras medidas ado-
tadas para "limpar o terreno" e
possibilitar a retomada do desen-
volvimento.

Demorou-se no exame do Paeg,
em seus objetivos básicos: 1) de-
senvolvimento; 2) contenção da in-
fiação; 3) distribuição da renda;
4) emprego; 5) comércio externo.

— Programa audacioso, em
parte não atingido — disse — a ele
deve o pais os fundamentos da
retomada para o desenvolvünento
de que hoje tanto nos orgulhamos.

Acentuou os sacrifícios que o
Presidente Castelo Branco impôs a
si mesmo e ao seu Governo, "indis-

perisáveis para a correção dos inu-
meios c profundos ma es que ata-
cavam o* pais." Explicou a neces-
sidade da difícil e ingrata luta
contra a inflação gàlopante, a con-
tencão salarial e dos preços mini-
mos. a eliminação dos subsídios pa-
i-a o restabelecimento da verdade
na vida económico-financeira do
pais e, sobretudo, a luta para se
alcançar rendimento do serviço pu-
blico.

RENDAS

Após examinar a política im-
plantada pelo primeiro Governo da
Revolução e continuada pelos dois
outros, chegou à questão da distri-
buição de rendas.

_ O ponto de disputa da Opo-
sição — disse — é a forma inadequa-
da de distribuição de renda ainda
vigente no pais (aliás como em to-
do o mundo). Não se discute o
avanço real, o desempenho espe-
tacular da economia gerando
aplausos no mundo inteiro. Só ha
que discutir-se a forma como esse
sucesso está sendo utilizado ou ao
menos distribuído entre as pessoas.

_ Também o Governo não con-
corda com a maneira pela qual a
riqueza nacional está distribuída.
Seria negar nosso planejamento,
nossas afirmativas de princípios e
até nossos objetivos sagrados em
Carta Magna, concordar que alguns
brasileiros tenham tanto e tantos
tenham quase nada.

militares
é celebrada

Com a presença do Gover-
nador Chagas Freitas e diversas
autoridades militares, alem de
praças e oficiais das três armas,
foi celebrada ontem por Dom
Eugênio Sales a missa de pás-
coa dos militares, no subsolo da
Catedral Metropolitana, na Ave-
nida Chile.

Esífiveram presentes tam-
bem os cadetes da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras e a
lianda da Policia Militar do Rio,
que saudou a entrada do Gover-
nador. O Brigadeiro Eduardo
Gomes, o Brigadeiro Paulo Vas-
concèlos Sousa e Silva, presi-
denie da União Católica dos Mi-
Ütarcs c o Almirante Armando
Perdigão, do Superior Tribunal
Militar, foram as presenças mais
destacadas.

SERMÃO

A missa foi concclelirada pe-
lo Cardeal D. Eugênio Sales c
três capelôes militares, c, em
seu sermão, o Cardeal destacou
a importância da missão dos mi-
ütarcs "para o bem-estar geral,
a defesa da pátria c a segurança
nacional, dando a todos a tran-
quilidadc para que possam tra-
balbar."

Dom Eugênio elogiou ainda
o comparecimento maciço dos
jovens, que "sc preocupam com
as coisas da alma, c manifestam,
assim, a sua fc." Exortou ainda
os presentes para que "voltem as
suas funções como Èristãos, aci-
ina de tudo."

"BARROSO"

Assumiu ontem o comando
do cruzador Barroso o capitão-
de-mar-e-guerra Marcelo Ramos
e Silva, cm substituição ao ca-
pitâo-dc-mar-e-gnerra Hélio da
Costa Barros.

O Deputado Lisa ne as
Maciel IMDB-GBI estra-
nhou o texto da exposição
de motivos que, a seu ver,
"contém esdrúxula conclu-
são de um Ministro de Es-
tado, que é, ao mesmo tem-
no, membro da mais alta
corte trabalhista do pais.
ou seja, a de que a Petrc-
brás vem sendo vitima de
decisões judiciais aue per-
turbam o desenvolvimento
normal da sua atividade,
com graves reflexos sobre
a sua economia."

E leu parecer do próprio
Ministério do Trabalho

i Divisão de Higiene e Segu-
rança do Trabalho, Oficio D.
G/73GI, que manifesta
opinião frontalmente con-
traria ao aumento da jor-
nada diária daqueles traba-
lhadores, por motivos de
saúde, produtividade c se-
gurança.

Afirmou o Deputado Lisa-
ncas Maciel qur- o projeto
é totalmente inconciliável

01>jv
Segundo o Ministro do

Trabalho, os objetivos do
projeto são: a) instituir o
regime de turnos de traba-
lho, em revezamento, com
jornada de oito a 12 horas;
bi a jornada de sobreaviso,
de 24 horas, com o máximo
de 12 horas de trabalho
efefvo: o a eventual dis-
oonibilidade do emprego
durante o intervalo de re-
pouso e alimentação: d) a
prmanência em serviço,
nos locais distantes ou de
difícil acesso, por período;
máximos do 15 dias: ei as
normas sobre a inclusão e
exclusão do empregado nes-

com o estado atual do nosso
Direito Social e implica em
retrocesso à evolução deste
ramo do Direito: "Viola fia-
grante a Constituição em
diversos artigos, a saber: o
Artigo 11 exige um ajuste
dos atuais regimes de tra-
bállio às condições da nova
lei (prevê a Constituição
eme será respeitado o direi-
to adquirido Art. 152, pa-
rág. 3o) e garantida a liber-
dade de escolha do trabalho
(Art. 153, inciso XXXIID,

i* assegurado aos trabalha-
dores o cumprimento de
acordos coletivos (Art. 156,
item XIV)."

Conclui o Deputado Lisa-
néás Maciel que além de
tais dispositivos o projeto
violou o principio da joma-
da de oito horas, também
constitucional Art. 165, in-
ciso IVi e convenções inter-
nacionais firmadas pelo
Brasil nu tocante ã mate-
ria.

tivos
sé regime, ou sua alteração,
com a.s reparações conse-
quentes.

Paralelamente, são con-
signados os diversos direitos
a que fará jus o empregado
sob tal regime de trabalho,
tais como percentagens
adicionais ao salário, paga-
mento em debro de horas
de repouso, alojamento, ali-
mentaçãb e transporte gra-
•tuitos, repouso de 24 horas
para cada três dias áe tra-
t.alho (ou de 24 horas para
cada dia de trabalho no re-'
¦rime de 12 horas ou de so-
breáviso).

Rela lado favoravelmente
na Comissão de Justiça pelo
Deputado Djalma Bessa
(Arena-BA), durante a dis-
cussão, a uma afirmativa
do vice-líder cia Arrua.
Deputado Elçio A 1 v are s
(ES), de que os trabalhado-
res estavam satisfeitos com
«nrovidèncias gover-
namentals, o Deputado Li-
saneas Maciel requereu ao
presidente da C o m i s s ã o .

Presença
Deputado José Bonifácio
(Arena-MG), que permitisse
a ratifiação daquele enten-
dlménto, aproveitando-se a

presença, no recinto daque-
ie órgão técnico, de repre-
sentantes classistas de todo
o país. em nome de 36 mil
trabalhadores, para ouvi-los
sobre o projeto. O requeri-
mento foi rejeitado pela
Comissão.

Posseiros ficam com
terras em M. Grosso
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Em carta dirigida à
CNBB, o Bispo de São Félix,
Dom Pedro Casaldáliga, diz
que, depois de tudo, "ai-

guma coisa melhorou" em
Santa Teresinha, pequeno
povoado do interior de
Mato Grosso, onde cm
dezembro do ano passado
os posseiros, espoliados pela
Companhia de Desenvol-
vimento cio Ara. U a í a
(Codeara) se levantaram
contra a policia.

Envolvido n o incidente

juntamente com o padre
Francisco Jentel, porque
sempre estiveram ao lado
dos espoliados, o Bispo
acrescenta que o presidente
do INCRA, Sr. José Francis-
co de Moura Cavalcanti,
atendeu as reinvidicações e
que a Prefeitura local
"acaba de publicar a desa-
propriação da área urbana,
que assim já não é da Code-
ara. Na área rural, cada
posseiro terá os 100 hectá-
res".
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4 _ POLÍTICA E GOVERNO

Coluna do Castello
/ís fontes de
mudanças

Brasília (Sucursal) — Durando há
oito anos e meio e tendo passado por três
jases sucessivas e distintas, a Revolução
encheu a cena política brasileira modi-
jicando-lhe definitivamente os rumos e
as tendências. A própria diversidade na
una execução permitiu que em períodos
dijere7ites contasse cerni apoio e colabo-
ração de setores variados das classes di-
rigentes. Hoje ela enche praticamente
toda a cena e conta com a adesão, devi-
damente nuançada, das forças mais in-
fhwites. Os que não integram seus qua-
dros ou que, em determinado momento,
não os integraram são uma minoria, ve-
lozme7ite atingida pelo ostracismo, o en-
velhecimento ou a prolongada margina-
lização. E' possível que a opinião públi-
ca, se consultada, recusasse algumas das
técnicas mais oste7isivas a que recorreu
o processo e indicasse a necessidade de
revisões fundamentais, mas o fato é que,
eliminada a possibilidade ãa consulta, te-
mos que ficar cerni a realidade assober-
bante que aí está, incontrastável ?zo seu
todo. Os que hoje expressam discordan-
cia ou rejeição do 7novime7ito de 7narço
de 1964 são uma minoria, sem qualquer
condição técnica de se transformar em
7iiaioria.

Temos portanto que admitir que
qualquer evolução de7Úro do processo
está condicionada à participação ou à
influê7icia de frações revolucionárias.
Politica7iiente isso significa por exemplo
que a Oposição informal ou o MDB, que
é a Oposição formal, 7ião dispõe7ii ãe
meios ou i7istrume7üos para modificar a
situação existente. A atitude oposicionis-
ta vincula-se, por maiores que sejam os
esforços de atualização ãas alas jovens
ou autênticas, às idéias políticas ante-
riores a 1964. O MDB, Partido congres-
suai, é na sua parte mais expressiva uma
co7iiposição de antigos trabalhistas, jíts-
celinistas, janistas etc. Falta-lhe por con-
seqüência co7idições de operar no meio
renovado que é o Brasil longamente mer-
gulhado numa 7nobilização de estilo to-
tálmenie diverso daquele dominante sob
o regime da Constituição de 1946. Não
dispõem seus dirigentes de acesso vali-
do às forças atuantes que se constituem
rio centro ãe decisões.

A evolução, a modificação ou a re-
novação do processo estão assini 7ia de-
pendência do próprio siste7iia e só pode-
rão brotar co7no expa7isão ãas tendên-
cias pcnãulares que se tem 7iianifesta-
do no curso da Revolução. Para ficar-
mos na simbologia partidária, a Arena,
e nunca o MDB, é que poderá ser a fo7i-
le ãe alterações políticas. O Partido ofi-
cirl é por definição o conglomerado ãe
ta: os que, nas diversas fases, aderi-
ram ao 7iiovime7ito ou serviram aos seus
governos. Vale âizer que âe7itro áela se
encontram todos os matizes ãe opinião
que se alternaram como influência ão-
minante ao longo desses oito a7ios e
meio. Na Areiia, co77io em todo o siste-
ma, há os fieis às concepções políticas do
Marechal Castelo Branco, há os devotos
do legalismo frustrado do Marechal Cos-
ta e Silva e há os autoriiaristas que par-
tilharam das decisões em todos os mo-
mentos ãa Revolução.

O processo, que foi aáquiri7iáo seus
contornos no dia a dia das suas realiza-
ções, terá superado 7nuitas co7itradições,
algumas dedutivamente eliminadas, mas
outras se7ni-ajustadas na expectativa dos
frutos ão seu próprio ái7iamismo. Hoje
elas compõe7n U7n quaãro variado de
tendências, malgrado o aparente imobi-
lismo i7nposto na fase aUtal âa opera-
ção. A ninguém escapa a diversiãaãe áo
panorama revolucionário tal como se se-
pelha no Partido do Governo ou tal como
se verifica num Zançar de olhos sobre o
conjunto de pessoas e grupos ai7iâa i7i-
fluentes. A aco7iwdação é 7iiais aparên-
te do qite real, tal como se pode deãuzir
ãas 7na7iifestações co7n que corre7ites
supostame7ite superadas te7itam i7ifluir
na elaboração do futuro próxi7no ou 7io
enca7ni7iha7ne7ito de soluções deft7iiti-
vas que haverão âe se afirmar ao fim da
caminhada.

A realidade brasileira haverá assim
ãe evoluir, assÍ77iila7iáo influências rever-
sivas, a partir âos âaâos postos pelo Mo-
vimento de 1964, sempre previsível a hi-
pótese ãe um reenco7itro final âo pro-
cesso com suas inspirações. Eis o que não
se âeve perãer ãe vista para o exame de-
tido, a a7iálise e a assimilação ãos mais
recentes pronu7icia7nentos políticos.

Carlos Castello Branco

Triches terá de promulgar G. Freire
lei que dá pensão vitalícia designa 5
a ex-governadores no Sul vice-líderes

Porto Aleerc (Sucursal) -- O projeto dc lei de
origem executiva que assegura aos ex-governadores
ti0 Estado uma pensão mensal vitalícia equivalente
ao vencimento 

"de 
desembargador (Cr$ 3 600,orn

acabará sendo promulgado nelo Governador Eucli-
des Triches. sem prévia autorização legislativa, por-
que a iniciativa foi considerada aprovada por de-
curso de prazo.

Embora as bancadas da Arena e do MDB atra-
vés de notas oficiais tenham tentado transferir re-
ciprocamente a responsabilidade pelo fato do_ pro-
jeto não ter sido levado a plenário para votação no
prazo de 45 dias invocado pelo Executivo, o fato e
que, tanto os deputados da situação como os da
Oposição tinham interesse em evitar a votação da
iniciatiya.
PROBLEMA

A bancada oposicionista,
embora na Comissão de
Constituição de Justiça, on-
dc é majoritária, por 4x3,
tenha se manifestado pela
Inconstituclonalidade do
projeto, não t i n h a con-
dições de sustentar seu pa-
recer em plenário, onde
prevaleceria o peso da mal-
oria arenista.

A bancada situacionista,
onde alguns deputados por
questões pessoais não que-
riam favorecer a todos os
ex-Governadores, embora se
tratassem de correligioná-
rios, não pretendia expor
em público suas divergen-
cias internas numa época
de campanha eleitoral.

Dadas estas circunstan-
cias, a Assembléia deixou de
votar a matéria dentro do
prazo de urgência invocado
pelo Governo.
ANTECEDENTES

O projeto concedendo
pensão mensal vitalícia aos
ex-Governadores foi uma
conseqüência de emenda
constitucional encaminhada

pela Arena, com apoio do
Executivo, adaptando à
Carta estadual o disposto
no Artigo 184 da Constitui-
cão Federal, que assegura
pensão aos ex-Presldentes.
O MDB se opunha a votar
uma iniciativa do gênero
que tivesse efeito retroati-
vo mas a Arena necessitava
do concurso da Oposição a
fim de alcançar o quorum
para aprovar a emenda
constitucional. Por Isso, a
adaptação do dispositivo fe-
deral ã Constituição do Es-
tado foi feita para legislar
para o futuro.

BENEFICIÁRIOS
A pensão mensal e vitali-

cia a ser concedida é de va-
lor equivalente aos venci-
mentos básicos de desem-
bargador do Tribunal de
Justiça, ora estipulado em
Cr$ 3 600,00 e que a partir
do próximo ano passará pa-
ra CrS 5 600,00.

O beneficio apenas atinge
a ex-governadores eleitos,
que tenham concluído seus
mandatos e que não te-
nham tido seus direitos po-
liticos cassados.

Bahia
compra
bimotor

Salvador I Sucursali —
P-ocedente da cidade dc
Wtchitã, Kansas, nos E.ta-
des Unidos, chegou ontem
a Salvador o avião Cessna
modelo 42 1 encomendado
pelo Governo do Estado à
empresa Aircraft Company,
através da Secretaria de
Transportese Comuni-
cações.

O bimotor tem capací.da-
dp para seis passageiros,
além do piloto e co-piloto,
e servirá ao Governador e
seus assessores.

Candidato é
detido em
Cachoeirinha

Porto Alegre 'Sucursali
— A prisão de um cândida-
to à Câmara municipal de
Cachoeirinha — cidade-dor-
mitório desta capital —
ocorrida, ontem, foi classifi-
cada pelo MDB gaúcho
como primeiro caso de pres-
são oficial contra os seus
correligionários.

A vitima de arbitrarie-
dade, o Sr. Rui Sousa Feijó,
no entanto, acabou sendo
solto antes que a Oposição
tomassem uma providência
para sua libertação.

Brasil e Bolívia irão
examinar resultados dos
acordos de cooperação

Brasília .Sucursali — Brasil e Bolívia vão exa-
minar a partir de sesunda-feira, em nível de co-
missão mista, os resultados práticos da série de
acordos firmados em abril, quando do encontro dos
Presidentes Garrastazu Mediei e Hugo Banzer.

Esses acordos referem-se à imDlantação de li-
gações rodoviárias em território boliviano, ao inter-
cambio comercial e complementação industrial, à
cooperação técnica e assistência financeira, repre-
sentada, no caso, por linhas de crédito e emprés-
timos que sobem a cerca de 30 milhões de dólares.
DELEGAÇÕES

Nessa reunião, que se rea-
liza^i em São Paulo, a dele-
gação da Bolívia será chefi-
ada pelo Embaixador Mário
Aranciba Herrera e o asses-
sor presidencial Juan Pe-
reira Florilo, enquanto o
grupo brasileiro terá cemo
chefe o secretário Carcme
Gélio, da Divisão da Amazõ-
nia do Ministério das Re-
lações Exteriores.

O Itamarati já tem con-
firmada a chegada, no dia
15 de outubro, da missão de
e m p resários colombianos,
cem mais de 30 membros,

que visitará Brasília, Rio e
São Paulo. Essa missão será
chefiada pelo Embaixador
Enrique Cabalero Escobar e
trará o presidente da Asso-
ciação Nacional da Indús-
tria da Colômbia Sr. Luis
Prieto Ocampo.

Em Brasilia e no Rio, os
empr esários colombianos
serão recebidos em audiên-
cias especiais pelos Minis-
tros Delfim Neto, Gibson
Barbosa, Reis Veloso, Prati-
ni de Morais e Costa Cavai-
canti. Sua permanência no
Brasil se estendera de 10
a 12 dias.

Brasília 'Sucursal) — O
Deputado Geraldo Freire
designou ontem mais cine.
vlce-lideres para a bancada
da Arena na Câmara, qui*
vinha funcionando c o m
apenas 10, devido ao afasta-
mento dos Deputados Emi-
lio Gomes (PR) e Carlos Al-
berto Oliveira (PE).

Os novos vlce-lideros são
os Deputados Lomanto Ju-
nlor (BA), Magalhães Me.:*
(PE), Zacarias Sele me
(PR), João Linhares (SC)

e Brasilio Caiado IGO'.
Permanecem os Srs. Canti
dio Sampaio (SP), Clóvis
Stenzel (RS), Dali de Al-
meida (RJ), Nina Ribeiro
(GB), Daniel Faraco (RS),
Elclo Alvares (ES), Chavei
Amarante 'SP), Grimaldi
Ribeiro (RN). Homero San-
tos (MGj e João Castelo
(MA).

O lider Geraldo Frei:*? ex-
plicou que o Sr. Carlos Al-
berto Oliveira nâo foi aras-
tado da vice-liderança prr
ter deixado de votar em jú?
nho a emenda cpnstltuiiio-
nal que restabeleceu a
eleição indireta de governa-
dor, conforme foi notic.:.*..o.

TSE mantém
diplomas de
deputados

Brasília (Sucursal) — O
Tribunal Superior Eleitoral
manteve ontem a diplo-
inação dos Deputados fede-
rais Marcos Freire e Fer-
nando Soares Lira e do 1?
suplente Marcos Antônio
Soares da Cunha, todos do
MDB de Pernambuco, ao in-
deferir recurso que pleitea-
va a cassação dos mandatos
desses parlamentares d a
Onosição.

Contra os Deputados foi
dito que eles prejudicaram
a lisura ou a normalidade
do pleito de 15 de novembro
de 1970. quando se elege-
ram. pela prática de abuso
cio poder econômico, por te-
rem, depois de registrados,
patroemado a transmissão
ao vivo, pela TV. de duas
partidas do Santa Cruz,
sendo uma em São Paulo
contra o Palmeiras e outra
no Rio contra o Flamengo,
fazendo nessas trans-
missões propaganda de suas
candidaturas.
PATROCÍNIO DO MDB

Mas o MDB desmentiu a
acusação, afirmando que as
transmissões realmente fo-
ram feitas, contudo patroci-
nadas pelo Partido e em fa-
vor de todos os seus candi-
datos, que concorriam ao
pleito.

O Tribunal Superior Elei-
toral aprovou ontem o afãs-
tamento da justiça comum,
para dedicar-se exclusiva-
mente à justiça eleitoral,
dos Srs. Geraldo Ferreira
Leite e Alrriír Carneiro da
Fonseca, presidente interi-
no e juiz corregedor da jus-
tiça eleitoral, ambos do
TRE da Paraiba; e do Sr.
Hélio Costa, juiz do TRE de
Minas e corregedor da jus-
tiça eleitoral no Estado. O
afastamento para o perio-
do de 1*? de outubro a 30
de novembro deste ano.
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DINÂMICA DE GRUPO NA EDUCAÇÃO
Época: 18a 29 de setembro
Horário: 2a. a 6a. feira — 18,00 às 21 hs,

MICROFILMAGEM
Época: 19 de setembro a 21 de novembro
Horário: 3as. e 5as. feiras — 8,00 às 10,00 hs.

BÁSICO DE CINEMA
Início: 21 de setembro - 19,00 às 22,00 hs.

ENCONTRO VIVENCIAL
Datas: 6 de outubro - 18,00 às 22,00 hs.

7 e 8 de outubro - 9,00 às 19,00 hs.

INTENSIVO PARA CONCURSO DE
MAGISTÉRIO DE 1.° GRAU - GB

Época: 11 de setembro a 18 de dezembro
Horário: 2as. e 4as. feiras - 18,00 às 22,00 hs.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: PUC/CCE - Rua Mar-

quês de São Vicente, 209 - sala 115 - Ala Kennedy

Prefeito foi
preso
no Paraná

Curitiba (Correspon-
dente) — O prefeito e o
vice-prefeito de Mangueiri-
nha, Sudoeste do Paraná,
Srs. Jurandir Araújo e João
Maria Serpa, da Arena, fo-
ram presos ontem e con-
duzidos para Coronel Vivi-
da, sede da comarca, con-
denados a um ano e oito
meses de reclusão pelo juiz
João Kopitowski, por crime
eleitoral cometido em 1968.

A prisão do prefeito e seu
vice surpreendeu a popula-
ção de Mangueiri nha,
município de 1 429 quilôme-
tros quadrados habitado
por 15 723 pessoas, pois o
processo tramitava em jui-
zo há mais de três anos.
Mangueirinha está sem pre-
feito, porque o presidente
da Câmara de Vereadores já
não mora mais no muni-
cípio. Para as próximas
eleições, os dois candidatos
lançados pela Arena foram
impugnados sob alegação
de falta de domicilio eleito-
ral e o MDB não tem ne-
nhum candidato para a
Prefeitura. O prefeito Ju:
randir Araújo é irmão do
ex-Deputado Pirata de Ara-
újo e exercia seu segundo
mandato n a q u e le muíii-
cípio.

Valadão aplaude
Gallotti por
voto no STF

O professor Haroldo Valadão aplaudiu
ontem o voto proferido pelo Ministro Luis Gal-
lotti, no Supremo Tribunal Federal, autori-
zando o juiz, por impossibilidade lógica, a
deixar de aplicar o artigo da lei, como se ele
não fosse escrito.

O Supremo Tribunal Federal considerou
assim inaplicável o Parágrafo 39 do Artigo 79
da Lei de Introdução ao Código Civil, segun-
do o qual "tendo os nubentes domicílio diver-
so, regerá os casos de invalidade do matrimò-
nio a lei do primeiro domicílio conjugai."

APOIO

— Julgo a decisão perfeita — disse o pro-
fessor Haroldo Valadão — e felicito o insigne

jurista que é o Ministro Luís Gallotti por essa
ótima contribuição ao progresso do nosso Di-
reito. O texto malsinado chega às raias do ab-
surdo, que representa julgar da nulidade dum
ato jurídico, e da importância do casamento,
por uma lei posterior ao mesmo ato, que não
tem com o mesmo qualquer relação, na espé-
cie a lei do primeiro domicílio conjugai, esco-
Ihido pelos cônjuges após o casamento.

— A nulidade — disse — é uma sanção

pela inobservância das disposições legais que
regularam a prática do ato, e assim só pode
ser apreciada por tais leis e jamais por uma
outra a ele completamente alheia e nunca
por uma lei eleita pelas partes e até de pro-
pósito... Por isto no anteprojeto da Lei Ge-
ral, de reforma da Lei de Introdução, assim
redigi o texto sobre o assunto: "Art. 34 — A
inexistência, a nulidade e a anulação do ca-
samento, bem como os respectivos efeitos, re-

gem-se segundo a mesma lei que devia presi-
dir à sua instituição" (Artigos 32 e 33).

— Assim — continuou o professor Harol-
do Valadão — a nulidade do casamento ceie-
brado no Brasil rege-se pela lei brasileira, ao
tempo do ato, que disciplina os impedimentos
dirimentes e a forma extrínseca do mesmo, e

pela lei do domicílio dos nubentes, ao tempo
do ato, para os outros impedimentos (Art. 79
e Parágrafo 19). Para o casamento feito no
exterior a nossa lei aplica para os impedimen-
tos a lei do domicílio dos nubentes e para_ a
forma extrínseca a lei do lugar da celebração,
sempre ao tempo do ato. Em forma avançada,
o anteprojeto de Lei Geral, Artigos 32 e 33,
aplica, amplamente, a lei do tempo do ato,
lei brasileira (substancia e forma) para os ca-
samentos celebrados no Brasil, e lei estrangei-
ra (substancia e forma) para os casamentos
celebrados no estrangeiro, qualquer que seja
o critério lá adotado, nacionalidade, domici-
lio, religião, lugar de celebração etc. E' a apli-
cação do princípio do favor matrimonii, da lei
mais favorável à nulidade do casamento, mas
sempre com a reserva da ordem pública.

Ministros da
Justiça se
reúnem no DF

Brasília (Sucursal) — Os brasileiros que
se encontrarem na Espanha, em Portugal ou
em 13 países americanos passarão a ser tra-
tados em condições rigorosamente iguais as
dos cidadãos de' cada país perante todos os
tribunais locais, caso seja aprovado o princi-
pai projeto a ser submetido ao Congresso In-
ternacional de Ministros da Justiça, que se
inicia na próxima semana.

Em entrevista concedida ontem, o secre-
tário-°-ral do encontro, Sr. Marcelino Caba-
nas Ministro da Suprema Corte da Espanha,
anunciou que entre os temas da reunião po-
derão ser incluídas duas questões que, em-
bora não estejam previstas na pauta, mere-
cem tratamento urgente: o terrorismo e a si-
tuacão dos direitos humanos.

Independência
jaz concurso de
monografias

O Serviço de Documen-
tação do Ministério dos
Transportes instituiu con-
curso de monografias sobro
o tema 150 anos de Trans-
portes no Brasil, em come-
moração a o Sesquloente-
nário da Independência do
pais o com o objetivo de
incentivar o interesso dos
estudiosos para o problema.

O concurso distribuirá um
total de prêmios no valor
de CrS 20 mil - Cr$ 10 mil
para o 1" lugar: CrS 5 mil
para o 2"? lugar; Cr$ 3 mil
para o 3? lugar e uma.
menção honrosa de CrS 2
mil — a titulo dc direitos
autorais.. A s monografias
devem ser escritas em Por-
tuguês e inéditas, em três
vias. com um minimo dc
100 páginas dc pape: oficio,
clalilofrafadas num lado só
e c em espaço dois. Os ovlgi-
nais. sob pseudônimo, dc-
verão ser encaminhados até
21 de abril de 1973 ao Servi-
co de Documentação do Mi-
nistério dos Transportes —
Praça XV de Novembro —
Rio.

Prefeito de
S. Maria
fiea no cargo

Porto Alegre I Sucursal)
— Ao confirmar ontem a
sentença do juiz de Santa
Maria, negando provimento
ao agravo da Câmara de
Vereadores daquela cidade,
que queria cassar o manda-
do do prefeito Luis Alves
Rolin Sobrinho (MDB), a
2a. Câmara Civel Especial
da Justiça do Estado deci-
diu que è de exclusiva res-
ponsabilidade da Justiça o
exame de crimes de respon-
sabilidade.

A decisão, tomada por
dois votos a um, e que teve
como relator o desembarga-
dor Pedro Soares Munoz, foi
baseada no julgamento do
agravo interposto pela Ca-
mara de Vereadores d e
Santa Maria ao mandado
de segurança impetrado pe-
lo prefeito daquela cidade,
que alegou não ter a Cama-
ra competência para exami-
nar crimes de responsabili-
dade. O prefeito Luís Alves
Rolim Sobrinho, acusado de
irregularidades politico-ad-
ministrativas, estava sob
ameaça de ter seu mandato
cassado pela Câmara.

STM também
vai para
Brasília

HÉRNIA
Fundas de todos os tipos

ORTOPEDIA CAMPONEZ
R. Constituição. 55

B.Barata Hibeiro.86-b
Tels. 224-T268-255-147Q

ESTATUTO E ACORDOS

Três projetos básicos serão debatidos pe-
los Ministros' da Justiça: o Estatuto Geral da
Conferência, cujo anteprojeto e de autoria cio
Ministro Alfredo Buzaid; a assinatura de uma
convenção internacional para troca de intor-
mações'em matéria jurídica, e um acordo
para assistência internacional em questões
judiciárias.

O sistema penitenciário e o tratamento
dispensado a presos em todos os paises-mem-
bros também serão discutidos na reunião,
sendo provável a elaboração de um documen-
to de normas para melhoria da situação pe-
nitenciária. Esclareceu o Ministro Marcelmo
Cabanas que todas as deliberações do encon-
tro são enviadas aos países signatários ape-
nas na condição de recomendação.

Para o secretário-geral da conferência,
ela é ainda muito nova — se realiza pela se-
ainda vez — e deverá aprimorar sua siste-
mática depois de alguns anos. Citou como
exemplo dois temas da maior importância que
não poderão ser incluídos desta vez, mas que
forçosamente entrarão em pautapara o pro-
xinio congresso: a homogeneização dos direi-
tos das crianças nascidas fora do matnmo-
nio e a igualdade de direitos entre homens e
mulheres.

Além da Espanha e Portugal, 15 países
latino-americanos confirmaram sua partici-
pação, e ainda estão sendo esperadas muitas
confirmações. Apenas dois países ja avisa-
ram que não comparecerão: Argentina e Peru.

Brasília (Sucursali — A
transferência da sede do
Superior Tribunal Militar
cio Rio para Brasilia será
iniciada em outubro, com a
vinda do Io escalão, que co-
ordenará a instalação defi-
nitlva do Tribunal nesta ca-
pitai, o que ocorrerá em ja-
neiro, durante o recesso.

O STM é o único Tribunal
Superior em funcionamento
no Rio, pois aqui já estão,
desde a inauguração d e
Brasilia, a 21 de abril de
1960, O STF, o TSE c o TFR,
no dia 1*? de maio do ano
p a s s a cl o transferiu-se o
TST.
RESIDÊNCIAS PRONTAS

Já estão concluídas quase
todas as 3 00 residências
destinadas ao Tribunal, que
nelas instalará seus 15 7
funcionários civis, 74 muita-
res, seus ministros e o pes-
soai da Procuradoria. Ape-
i.as 72 residências ainda re-
cebem trabalhos de acaba-
mento, devendo ser entre-
gues ao STM no mês de no-
vembro.

Vitorino
quer anular
emenda

O líder da Arena na As-
sembléia Legislativa, Depu-
tado Vitorino James, pre-
tende derrubar na Justiça
a emenda apresentada à
mensagem governamental
que Instituiu na Guanabara
a Reforma Judiciária, de
acordo coto a qual os juizes
e desembargadores cariocas
receberão aumento de 50%
a partir do dia 1? de outu-
bro.

O Deputado, que já enca-
mlnhon representação a o
Supremo Tribunal Federal,
alega que essa emenda con-
traria dispositivo constituci-
onal, segundo o qual os par-
lamentares não pode m
apresentar projetos ou
emendas criando despesas
para o Estado. A revelação
dessa iniciativa foi feita on-
tem e ocasionou desconten-
tamento em alguns mem-
bros da Oposição, que acha-
ram a medida antl-política.

i**.
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Coluna do Castello
As fontes de
mudanças

Brasília (Sucursal) — Durando há
oito anos e meio e tendo passado por três
jascs sucessivas e distintas, a Revolução
encheu a cena politica brasileira modi-
ficando-lhe definitivamente os rumos e
as tendências. A própria diversidade na
sua execução permitiu que em períodos
diferentes contasse com apoio e colabo-
ração de setores variados das classes di-
rigentes. Hoje ela enche praticamente
toda a cena e conta com a adesão, devi-
damente nuançada, das forças mais in-
fluentes. Os que não integram seus qua-
dros ou que, em determinado momento,
não os integraram são uma minoria, ve-
lozmente atingida pelo ostracismo, o en-
velhecimento ou a prolongada margina-
lização. __' possível que a opinião públi-
ca, se consultada, recusasse algumas das
técnicas mais ostensivas a que recorreu
o processo e indicasse a necessidade dc
revisões fundamentais, mas o fato é que,
eliminada a possibilidade da consulta, te-
mos que ficar com a realidade assober-
bante que aí está, incontrastável no seu
todo. Os que hoje expressam discordan-
cia ou rejeição do movimento de março
de 1964 são uma minoria, sem qualquer
condição técnica de se transformar em
maioria.

Temos portanto que admitir que
qualquer evolução dentro do processo
está condicionada à participação ou à
influência de frações revolucionárias.
Politicamente isso significa por exemplo
que a Oposição informal ou o MDB, que
é a Oposição formal, não dispõem de
meios ou instrumentos para modificar a
situação>_existenie-A-atitude oposicionis*
ia vincula-se, por maiores que sejam os
esforços de atualização das alas jovens
ou autênticas, às idéias politicas ante-
riores a 1964. O MDB, Partido congres-
suai, é na sua parte mais expressiva uma
composição de antigos trabalhistas, jus-
cehnistas, janistas etc. Falta-lhe por con-
seqüência condições dc operar no meio
renovado que é o Brasil longamente mer-
gulhado numa mobilização de estilo to-
talmente diverso daquele dominante sob
o regime da Constituição de 1946. Não
dispõem seus dirigentes de acesso vali-
do às forças atuantes que se constituem
no centro dc decisões.

A evolução, a modificação ou a re-
novação do processo estão assim na de-
pendência do próprio sistema e só pode-
rão brotar como expansão das tendên-
cias pcndulares que se tem manifesta-
do no curso da Revolução. Para ficar-
mos na simbologia partidária, a Arena,
e nunca o MDB, é que poderá ser a fon-
te de alterações políticas. O Partido ofi-
ci1 é por definição o conglomerado de
te os que, nas diversas fases, aderi-
ram ao movimento ou serviram aos seus
governos. Vale dizer que dentro dela se
encontram todos os matizes de opinião
que se alternaram como influência do-
minante ao longo desses oito anos e
meio. Na Arena, como em todo o siste-
ma, há os fiéis às concepções políticas do
Marechal Castelo Branco, há os devotos
do legalismo frustrado do Marechal Cos-
ta e Silva e há os autoritaristas que par-
tilharam das decisões em todos os mo-
mentos da Revolução.

O processo, que foi adquirindo seus
contornos no dia a dia das suas realiza-
ções, terá superado muitas contradições,
algumas definitivamente eliminadas, mas
outras semi-ajustadas na expectativa dos
frutos do seu próprio dinamismo. Hoje
elas compõem ttm quadro variado de
tendências, malgrado o aparente imobi-
lismo imposto na fase atual da opera-
ção. A ninguém escapa a diversidade do
panorama revolucionário tal como se se-
pelha no Partido do Governo ou tal como
se verifica num lançar de olhos sobre o
conjunto de pessoas e grupos ainda in-
fluentes. A acomodação é mais aparen-
te do que real, tal como se pode deduzir
das manifestações com que correntes
supostamente superadas tentam influir
na elaboração do futuro próximo ou no
encaminhamento de soluções definiu-
vas que haverão de se afirmar ao fim da
caminhada.

A realidade brasileira haverá assim
de evoluir, assimilando influências rever-
sivas, a partir dos dados postos pelo Mo-
vimento de 1964, sevipre previsível a hi-
pótese de um reencontro final do pro-
cesso com suas inspirações. Eis o que não
se deve perder de vista para o exame de-
tido, a análise e a assimilação dos mais
recentes pronunciamentos políticos.

Curtos Castello Br mico

Triches terá de promulgar
lei que dá pensão vitalícia
a ex-governadores no Sul

Porto Aleure (Sucursal) — O projeto dc lei de
origem executiva aue assegura aos ex-governadores
_o Estado uma oensão'mensal vitalícia equivalente
ao vencimento de desembargador (Cr$ 3 600,00)
acabará sendo nromulrçado pelo Governador EucJi-
des Triches, sem prévia autorização legislativa, por-
que a iniciativa foi considerada aprovada por de-
curso de prazo.

Embora as bancadas da Arena e do MDB atra-
vês de notas oficiais tenham tentado transferir re-
ciprocamente a responsabilidade pelo fato do_ pro-
jeto não ter sido levado a plenário para votação no
prazo de 45 dias invocado pelo Executivo, o fato e
oue, tanto os deputados da situação como os da
Oposição tinham interesse em evitar a votação da
iniciativa.
PROBLEMA

G. Freire
designa 5
vice-líderes

A bancada oposicionista,
embora na Comissão de
Constituição de Justiça, on-
de é majoritária, por 4x3,
tenha se manifestado pela
i n c o n stitucionalidade do
projeto, não tinha con-
dições de sustentar seu pa-
recer em plenário, onde
prevaleceria o peso da mal-
orla arenista.

A bancada situacionista,
onde alguns deputados por
questões pessoais não que-
riam favorecer a todos os
ex-Governadores, embora se
tratassem de correligioná-
rios, não pretendia expor
em público suas divergem
cias internas numa época
de campanha eleitoral.

Dadas estas" circunstan-
cias. a Assembléia deixou de
votar a matéria dentro do
prazo de urgência invocado
pelo Governo.
ANTECEDENTES

O projeto concedendo
pensão mensal vitalícia aos
ex-Governadores foi u m a
conseqüência de emenda
constitucional encaminhada

Bahia
compra
bimotor

pela Arena, com apoio do
Executivo, adaptando à
Carta estadual o disposto
no Artigo 184 da Constitui-
cão Federal, que assegura
pensão aos ex-Presidentes.
O MDB se opunha a votar
uma iniciativa do gênero
que tivesse efeito retroati-
vo mas a Arena necessitava
do concurso da Oposição a
fim de alcançar o quorum
para aprovar a emenda
constitucional. Por isso, a
adaptação do dispositivo fe-
dêràl .. Constituição do Es-
tado foi feita para legislar
para o futuro.

BENEFICIÁRIOS
A pensão mensal e vitali-

cia a ser concedida é de va-
Ior equivalente aos venci-
mentos básicos de desem-
bargador do Tribunal de
Justiça, ora estipulado em
Cr.$ 3 600,00 e que a partir
do próximo ano passará pa-
ra Cr$ 5 600,00.

O beneficio apenas atinge
a ex-governadores eleitos,
que tenham concluído seus
mandatos e que não te-
nham tido seus direitos po-
liticos cassados.

Candidato é
detido em
Caclioeirinlia

Salvador (Sucursal) —
P-ocedente da cidade de
Wi?hita, Kansas, nos E.ta-
des Unidos, chegou ontem
a Salvador o avião Cessna
modelo 4 2 1 encomendado
pelo Governo do Estado ã
empresa Aircraft Company.
através da Secretaria de
Transportese Comuni-
cações.

O bimotor tem capaci.da-
de para seis passageiros,
além do piloto e co-pi!oto,
e servirá ao Governador e
seus assessores.

Porto Alegre (Sucursal)
— A prisão de um cândida-
to à Câmara municipal de
Cachoeirihha — cidade-dor-
mitório desta capital —
ocorrida, ontem, foi classlfi-
cada pelo MDB gaúcho
como primeiro caso de pres-
são oficial contra os seus
correligionários.

A vitima de arbitrário-
dade, o Sr. Rui Sousa Feijó,
no entanto, acabou sendo
solto antes que a Oposição
tomassem uma providência
para sua libertação.

Brasil e Bolívia irão
examinar resultados dos
acordos de cooperação

a ¦*>

Brasília (Sucursal) — Brasi! e Bolívia vão e%*a-
minar a oartir de segunda-feira, em nível de co-
missão mista, os resultados práticos da série de
acordos firmados em abril, quando do encontro dos
Presidentes Garrastazu Mediei e Hugo Banzer.

Esses acordos referem-se à imolantação de li-
gacc.es rodoviárias em território boliviano, ao inter-
cambio comercial e complementacão industrial, à
cooperação técnica e assistência financeira, repre-
sentada, no caso, por linhas de crédito e emprés-
timos que sobem a cerca de 30 milhões de dólares,
DELEGAÇÕES

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Geraldo F r e 1 v o
designou ontem mais cine.
vlce-lideres para a bancada
da Arena na Câmara, que
vinha funcionando c o m
apenas 10, devido ao afasta-
mento dos Deputados Emi-
lio Gomes (PR) e Carlos Al-
berto Oliveira iPEi.

Os novos vlce-lideres são
os Deputados Lomanto Ju-
nior iBAi, Magalhães Mela
(PE), Zacarias Sclerae
(PR), João Linhares (SC)

e Brasillo Caiado (GO'.
Permanecem os Srs. Canfcl-
dio Sampaio (SPi, Clóvis
Stenzel (RS), Dali de Al-
meida (RJ), Nina Ribeiro
(GB), Daniel Faraco (RS),
Elclo Alvares (ES), Chaves
Amarante 'SP), Grimaldi
Ribeiro (RN). Homero San-
tos (MG) e João Castelo
(MA).

O lider Geraldo Freira ex-
plicou que o Sr. Carlos Al-
berto Oliveira não foi a*as-
tado da vice-liderança nrr
ter deixado de votar 3111 jú.
nho a emenda constituo.io-
nal que restabeleceu a
eleição indireta de governa-
dor, conforme ioi noticiado.

TSE mantém
diplomas de
deputados

Brasília (Sucursal) — O
Tribunal Superior Eleitoral
manteve ontem a diplo-
inação dos Deputados fede-
rais Marcos Freire e Fer-
nando Soares Lira e do 19
suplente Marcos Antônio
Soares da Cunha, todos do
MDB de Pernambuco, ao in-
deferir recurso que pleitea-
va a cassação dos mandatos
desses parlamentares d a
Onosição.

Contra os Deputados foi
dito que eles prejudicaram
a lisura ou a normalidade
do pleito de 15 de novembro
de 1970. quando se elege-
ram, pela prática de abuso
do poder econômico, por te-
rem, depois de registrados,
patrocinado a transmissão
ao vivo, pela TV. de duas
partidas do Santa Cruz.
sendo uma em São Paulo
contra o Palmeiras e outra
no Rio contra o Flamengo,
fazendo nessas trans-
missões propaganda de suas
candidaturas.
PATROCÍNIO DO MDB

Mas o MDB desmentiu a
acusação, afirmando que as
transmissões realmente fo-
ram feitas, contudo patroci-
nadas pelo Partido e em fa-
vor de todos os seus candi-
datos, que concorriam ao
plei-to.

O Tribunal Superior Elei-
toral aprovou ontem o afãs-
tamento da justiça comum,
para dedicar-se exclusiva-
mente à justiça eleitoral,
dos Srs. Geraldo Ferreira
Leite e Alníir Carneiro da
Fonseca, presidente interi-
no c juiz corregedor da jus-
tiça eleitoral, ambos do
TRE da Paraiba; e do Sr.
Hélio Costa, juiz do TRE de
Minas e corregedor da jus-
tiça eleitoral no Estado. O
afastamento para o perío-
do de 1? de outubro a 30
de novembro deste ano.

Valadão aplaude
Gallotti por
voto no STF

O professor Haroldo Valadão aplaudiu
ontem o voto proferido pelo Ministro Luís Gal-
lotti, no Supremo Tribunal Federal, autori-
zando o juiz, por impossibilidade lógica, a
deixar de aplicar o artigo da lei, como se ele
não fosse escrito.

O Supremo Tribunal Federal considerou
assim inaplicável o Parágrafo 3o do Artigo 7°
da Lei de Introdução ao Código Civil, segun-
do o qual "tendo os nubentes domicílio diver-
so, regerá os casos de invalidade do matrimò-
nio a lei do primeiro domicílio conjugai."

APOIO

— Julgo a decisão perfeita — disse o pro-
fessor Haroldo Valadão — e felicito o insigne
jurista que é o Ministro Luís Gallotti por essa
ótima contribuição ao progresso do nosso Di-
reito. O texto malsinado chega às raias do ab-
surdo, que representa julgar da nulidade dum
ato jurídico, e da importância do casamento,
por uma lei posterior ao mesmo ato, que não
tem com o mesmo qualquer relação, na espé-
cie a lei do primeiro domicílio conjugai, esco-
lhido pelos cônjuges após o casamento.

-- A nulidade — disse — é uma sanção
pela inobservância das disposições legais que
regularam a prática do ato, e assim só pode
ser apreciada por tais leis e jamais por uma
outra a ele completamente alheia e nunca
por uma lei eleita pelas partes e até de pro-
pósito... Por isto no anteprojeto da Lei Ge-
ral, de reforma da Lei de Introdução, assim
redigi o texto sobre o assunto: "Art. 34 — A
inexistência, a nulidade e a anulação do ca-
samento, bem como os respectivos efeitos, re-
gem-se segundo a mesma lei que devia presi-
dir à sua instituição" (Artigos 32 e 33).

Assim — continuou o professor Harol-
do Valadão — a nulidade do casamento ceie-
brado no Brasil rege-se pela lei brasileira, ao
tempo do ato, que disciplina os impedimentos
dirimentes e a forma extrínseca do mesmo, e

pela lei do domicílio dos nubentes, ao tempo
do ato, para os outros impedimentos (Art. 7o
e Parágrafo 19). Para o casamento feito no
exterior a nossa lei aplica para os impedimen-
tos a lei do domicílio dos nubentes e parada
forma extrínseca a lei do lugar da celebração,
sempre ao tempo do ato. Em forma avançada,
o anteprojeto de Lei Geral, Artigos 32 e 33,
aplica, amplamente, a lei do tempo do ato,
lei brasileira (substancia e forma) para os ca-
samentos celebrados no Brasil, e lei estrangei-
ra (substancia e forma) para os casamentos
celebrados no estrangeiro, qualquer que seja
o critério lá adotado, nacionalidade, domicí-
lio, religião, lugar de celebração etc. E' a apli-
cação do princípio do favor matrimonii, da lei
mais favorável à nulidade do casamento, mas
sempre com a reserva da ordem pública.

Independência
faz concurso de
monografias

O Serviço dc Docuinen-
tação do Ministério dos
Transportes instituiu con-
curso de monografias sob'*c
o tema 150 anos de Trans-
portes no Brasil, em come-
moração a o Scsquicente-
nário da Independência do
pais e com o objetivo de
incentivar o interesse dos
estudiosos para o problema.

O concurso distribuirá um
total de prêmios no vaior
de CrS 20 mil -- CrS 10 mil
para o lu lugar; CrS 5 mil
para o 2' lugar; CrS 3 mil
para o 3'' lugar e uma
menção honrosa de CrS 2
mil — a titulo de direitos
autorais. As monografias
devem ser escritas em Por-
tuguês e inéditas, em três
vias, com um minimo de
100 páginas dc pape: oficio,
datilofrafadas num lado só
_ e em espaço dois. Os oviríi-
nais, sob pseudônimo, de-
verão ser encaminhados até
21 de abril de 1973 ao Servi-
co de Documentação do Mi-
íiistério dos Transportes —
Praça XV de Novembro —
Rio.

Prefeito de
S. Maria
fie*a 110 cargo

Porto Alegre (Sucursal)
— Ao confirmar ontem a
sentença do juiz de Santa
Maria, negando provimento
ao agravo da Câmara de
Vereadores daquela cidade,
que queria cassar o manda-
do do prefeito Luis Alves
Rolin Sobrinho iMDB), a
2a. Câmara Civel Especial
da Justiça do Estado deci-
ditl que é de exclusiva res-
ponsabilidade da Justiça o
exame de crimes dc respon-
sabilidade.

A decisão, tomada por
dois votos a um, e que teve
como relator o desembarga-
dor Pedro Soares Munoz, foi
baseada no julgamento do
agravo interposto pela Ca-
mara de Vereadores d e
Santa Maria ao mandado
de segurança impetrado pe-
lo prefeito daquela cidade.
que alegou não ter a Cama-
ra competência para exami-
nar crimes de responsablli-
dade. O prefeito Luís Alves
Rolim Sobrinho, acusado de
irregularidades político-ad-
ministrativas, estava sob
ameaça de ter seu mandato
cassado pela Câmara.

STM tamiDém
vai para
Brasília

Nessa reunião, que se rea-
lizari em São Paulo, a dsle-
gação da Bolívia será chefi-
a da pelo Embaixador Mário
Aranciba Herrera e o asses-
sor presidencial Juan Pe-
reira Fiorilo, enquanto o
grupo brasileiro terá como
chefe o secretário Carone
Gálio, da Divisão da Amazô-
nia do Ministério das Re-
lações Exteriores.

O ltamarati já tem con-
firmada a chegada, no dia
15 de outubro, da missão ds
e m p resários colombianos,
cem mais de 30 membros,

que visitará Brasília, Rio e
São Paulo. Essa missão será
chefiada pelo Embaixador
Enrique Cabalero Escobar e
trará o presidente da Asso-
ciação Nacional da Indús-
tria da Colômbia Sr. Luis
Prieto Ocampo.

Em Brasília e no Rio*, os
empresários colombianos
serão recebidos em audiên-
cias especiais pelos Minis-
tros Delfim Neto, Gibson
Barbosa, Reis Veloso, Prati-
ni de Morais e Costa Cavai-
ca.nti. Sua permanência 110
Brasil se estenderá de 10
a 12 dias.
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DINÂMICA DE GRUPO NA EDUCAÇÃO
Época: 18 a 29 de setembro
Horário: 2a. a 6a. feira — 18,00 às 21 hs.

MICROFILMAGEM
Época: 19 de setembro a 21 de novembro
Horário: 3as. e 5as. feiras - 8,00 às 10,00 hs.

BÁSICO DE CINEMA
Início: 21 de selembro - 19,00 às 22,00 hs.

ENCONTRO VIVENCIAL
Datas: 6 de outubro - 18,00 às 22,00 hs.

7 e 8 de outubro - 9,00 às 19,00 hs.

INTENSIVO PARA CONCURSO DE
MAGISTÉRIO DE 1.° GRAU - GB

Época: 11 de selembro a 18 de dezembro
Horário: 2as. e 4as. feiras - 18,00 às 22,00 hs.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: PUC/CCE - Rua Mar-

quês de Sào Vicente, 209 - sala 115 - Ala Kennedy
íD

Prefeito foi
preso
no Paraná

Curitiba (Con'espon-
dente) — O prefeito e o
vice-prefelto de Manguelrl-
nha, Sudoeste do Paraná,
Srs. Jurandir Araújo e João
Maria Serpa, da Arena, fo-
ram presos ontem e con-
duzldos para Coronel Vivi-
da, sede da comarca, con-
denados a um ano e oito
meses de reclusão pelo juiz
João Kopitowski, por crime
eleitoral cometido em 1968.

A prisão do prefeito e seu
vice surpreendeu a popula-
cão de M a n g u e ir i n h a,
município de 1 429 quilôme-
tros quadrados habitado
por 15 723 pessoas, pois o
processo tramitava em jui-
zo há mais de três anos.
Mangueirinha está sem pre-
feito, porque o presidente
da Câmara de Vereadores já
não mora mais no muni-
cipio. Para as próximas
eleições, os dois candidatos
lançados pela Arena foram
impugnados sob alegação
de falta de domicilio eleito-
ral e o MDB não tem ne-
nhum candidato para a
Prefeitura. O prefeito Ju-
randir Araújo é irmão do
ex-Deputado Pirata de Ara-
újo e exercia seu segundo
mandato naquele muni-
cipio.

HÉRNIA
Fundas de todos os tipos

ORTOPEDIA CAMPONEZ
R. Constituição. 55

R. Barata «H»Btr«.86-li
Tels. 224-1268-255-1*70

Ministros da
Justiça se
reúnem no DF

Brasília (Sucursal) — Os brasileiros que
se encontrarem na Espanha, emFortugal ou
em 13 países americanos passarão a ser tra-
tados em condições rigorosamente iguais as
dos cidadãos de' cada país perante todos os
tribunais locais, caso seja aprovado o princi-
pai projeto a ser submetido ao Congresso In-
ternacional de Ministros da Justiça, que se
inicia na próxima semana.

Em entrevista concedida ontem, o secre-
tário-geral do encontro, Sr. Marcelino Caba-
nas, Ministro da Suprema Corte da Espanha,
anunciou que entre os temas da reunião po-
derão ser incluídas duas questões que, em-
bora não estejam previstas na pauta, mere-
cem tratamento urgente: o terrorismo e a si-
tuação dos direitos humanos.

ESTATUTO E ACORDOS

Três projetos básicos serão debatidos pe-
los Ministros' da Justiça: o Estatuto Geral da
Conferência, cujo anteprojeto e de autoria cto
Ministro Alfredo Buzaid; a assinatura cie uma
convenção internacional para troca de intor-
mações em matéria jurídica, e um acordo
para assistência internacional em questões
judiciárias.

O sistema penitenciário e o tratamento
dispensado a presos em todos os paises-mem-
bros também serão discutidos na reunião,
sendo provável a elaboração de um documen-
to de normas para melhoria da situação pe-
nitenciária. Esclareceu o Ministro Marcelino
Cabanas que todas as deliberações do encon-
tro são enviadas aos países signatários ape-
nas na condição de recomendação.

Para o secretário-geral da conferência,
ela é ainda muito nova — se realiza pela se-
eunda vez — e deverá aprimorar sua siste-
mática depois de alguns anos. Citou como
exemplo dois temas da maior importância que
não poderão ser incluídos desta vez, mas que
forçosamente entrarão em pauta para o pro-
xirrio congresso: a homogeneização dos curei-
tos das crianças nascidas fora do matrimò-
nio e a igualdade de direitos entre homens e
mulheres.

Além da Espanha e Portugal, 15 países
latino-americanos confirmaram sua partici-
pacão, e ainda estão sendo esperadas muitas
confirmações. Apenas dois paises ja avisa-
ram que não comparecerão: Argentina e Peru.

Brasília (Sucursal! — A
transferência da sede do
Superior Tribunal Militar
do Rio para Brasília será
iniciada em outubro, com a
vinda do Io escalão, que co-
ordenará a instalação def1-
nitiva do Tribunal nesta ca-
pitai, o que ocorrerá em ja-
neiro. durante o recesso.

O STM é o único Tribunal
Superior em funcionamento
no Rio, pois aqui já estão,
desde a inauguração d e
Brasília, a 21 de abril de
1960, O STF, o TSE e o TFR,
no dia 1? de maio do ano
p a s sado transferiu-se o
TST.
RESIDÊNCIAS PRONTAS

Já estão concluídas qua3e
todas as 300 residência,,
destinadas ao Tribunal, que
nelas instalará seus 157
funcionários civis, 74 milita-
res, seus ministros c o pes-
soai da Procuradoria. Ape-
_.as 72 residências ainda re-
cebem trabalhos de acaba-
mento, devendo ser entre-
gues ao STM no mês de no-
vembro.

Vitorino
quer anular
emenda

O lider da Arena na As-
sembléia Legislativa, Depu-
tado Vitorino James, pre-
tende derrubar na Justiça
a emenda apresentada ã
mensagem governamental
que instituiu na Guanabara
a Reforma Judiciária, de
acordo ctfm. a qual os juizes
e desembargadores cariocas
receberão aumento de 50%
a partir do dia 1? dc outu-
bro.

O Deputado, que já enca-
minhou representação a o
Supremo Tribunal Federal,
alega que essa emenda cen-
traria dispositivo constituci-
onal, segundo o qual os par-
lamentares não pode m
apresentar projetos ou
emendas criando despesas
para o Estado. A revelação
dessa iniciativa foi feita on-
tem e ocasionou descontei.-
tamento cm alguns mem-
bros da Oposição, que acha-
ram a medida anti-política.
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Morada vende
mais 300
apartamentos

T rezervtos apartamentos
tipo Volkswagen — eompac-
to e onde cabe tudo — com
11)0 metros quadrados cada
um, por CrS 150 mil financi-
ados, que permitir- as cri-
ànças brincar sem risco de
atropelamento e aos pais
tomar banho de piscina
sem sair de casa, serão pas-
tos a venda a partir de ou-
tu bro pela Contai na Mora-
da do Sol.

Os outros 400 apartamen-
tos foram vendidos no lan-
çamento e já cobriram os
gastos com o empreen-
riimento, "muito mais um
trabalho de construção do
que de engenharia, exigindo
.soluções novas para proble-
mas fora do c o m u m ",
segundo afirmou o pre-
sidente da firma, Sr. Jean
Kuebler.

Quase dois mil homens
trabalham n a construção
de sete prédios de 25 pavi-
mentos cada e no estacio-
namento de 14 mil metros
quadrados, em cinco pia-
taformas. com acessos in-
dependentes, para abrigar
734 carros.

As oficinas instaladas na
própria obra para eliminar
perda de tempo são maiores
do que muitas fábricas do
Rio, garante o presidente
da Contai, citando a pia-
taforma de aluminio. onde
as chapas são cortadas e
soldadas.

— Posso afirmar que
s o m o s praticamente au-
tônomos em manutenção de
equipamentos e quase todas
as ferramentas já são fa-
bricadas por nós — diz o Sr.
Jean Kuebler. Sua satis-
facão cresce quando afir-
ma: "pelo volume da obra.
esperávamos q ue ocorres-
sem alguns acidentes e che-
gamos inclusive a prever
sete mortes, por estatística.
Mas. os cuidados que toma-
mos foram tamanhos que
nào chegamos sequer a re-
gistrar um pequeno aciden-
te."

Um engenheiro-chefe e
sete engenheiros vivem no
local, acompanhando todos
as passos da obra e resol-
vendo qualquer problema
que possa surgir.

Em fevereiro de 73 será
entregue o primeiro prédio
e a cada dois meses, a par-
tir desta data, os demais.
Já a partir de outubro dois
andares ficarão inteiramen-
te prontos e alguns apar-
lamentos estarão inclusive
decorados "para dar a im-
pressão exata de sua funci-
onalidade."

— A Morada do Sol já é
tun acontecimento vitorioso.
A nossa preocupação agora
é com o Shopping Center
da Tijuca, que será seis
vezes maior do que a Praça
Saens Pena.

Gania pode
reassumir
2.a -feira

O Brigadeiro Hermes ria
Gama Almeida esteve on-
tem no Detran, mas não su-
biu ao gabinete. Ele vinha
de entrevistas com o Secre-
tário de Segurança e o Go-
vernador Chagas Freitas, e
disse que foi apresentar-se
por estar em condições
"não de reassumir, mas de
trabalhar." No Detran.
acredita-se que ele reassu-
ma segunda-feira.

A repressão do Detran
aos estacionamentos clan-
destinos prosseguiu ontem
no centro da cidade, infra-
cionando 903 veiculos. Ain-
da permanecem funcionar.-
do alguns desses estaciona-
mentos, mas o policiamento
acredita que "só falta um
pequeno entrosamento p?ra
acabar com eles."

O Brigadeiro Gama já
havia estado no Detran na
quinta-feira, de camisa es-
porte, levando sob o braço
os resultados — que classhi-
cou de "excelentes" — dos
últimos eletrocardiogramas.
Ontem ele voltou à Praça
Tiradentes, desta vez de
terno e gravata, porque t,i-
nha sido recebido pelo Gr-
neral Antônio Faustino da
Costa e pelo Governador
Chagas Freitas, a quem fo-
ra se apresentar "em c>n-
dições de trabalhar."
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Chagas manda construir

passarela após protesto dc
estudantes deitados na rua

O Governador Chagas Freitas determinou on-
tem a realização de uma concorrência para a cons-
trucão de uma passarela sobre a Rua Fernando
Ferrari, em frente à Associação Universitária San-
ta úrsula, onde ultimamente ocorreram diversos
acidentes de transito.

Pela manhã, dezenas de alunos daquela Asso-
ciação dirigiram-se em passeata até o Palácio Gua-
nabara, mas como não foram recebidos por nin-
guém decidiram deitar-se na rua para fazer os mo-
toristas pararem e compreenderem a gravidade do
problema do transito no local.

Governador Chagas Freitas, a Condessa Pereira Carneiro e o casal Gilberto Farias inau-

guraram ontem a exposição de flores promovida pelo JB no Copacabana Palace

JB abre exposição de flores e
convida a cidade a visitá-la

Quem tem vontade de aprender
a cultivar uma macieira anã,
de recolher sugestões para dc-
corar sua casa com flores ou
simplesmente de comprar um cae-
to -- que pode ser escolhido en-
tre 350 variedades — poderá
hoie e amanhã visitar a Exposição
de Flores que o JORNAL DO BRA-
SIL promove, com a participação
do Banco Bandeirantes, no Copa-
cabana Palace Hotel.

A entrada é franca e a exposi-
ção i Avenida Nossa Senhora de Co-
nacabana, 291), ficará aberta das
10 às 22 horas. Ontem, o Governa-
dor Chagas Freitas e a Diretora-
Presidente do JORNAL DO BRASIL.
Condessa Pereira Carneiro, em ce-
rimõnia simples, abriram a mostra,
percorrendo os 64 stands e entre-
gando diplomas aos participantes.

AMOR ÀS FLORES

A Exposição de Flores, reunindo
floricultores. paisagistas e decora-
dores florais de Minas Gerais, Es-
tado do Rio. Guanabara e São Pau-
lo. procura motivar o público para
a utilização das flores como orna-
mentação c despertar o gosto pela
prática da jardinagem. Em um dos
stands a Sociedade Brasileira de
Jardinagem está aceitando inseri-
ções de novos sócios.

Durante a solenidade de aber-

tura. acompanhavam a Condessa
Fereira Carneiro e o Governador da
Guanabara, o presidente do Banco
Bandeirantes, Sr. Gilberto Farias,
e os diretores Paulo Cabral e Moa-
cir Simões. Um stand de Burle Max
é o primeiro que o visitante encon-
trará quando chegar aos salões rio
Copacabana Palace Hotel.

PLANTAS E PREÇO

No stand de Antônio Brito
Dantas, proprietário da A g a v e a,
quem visitar a mostra verá plantas
ornamentais para interiores, como
a dracena marginata to gogó da
ema) ou a glaunema (café dc sa-
lão), que podem ser compradas a
primeira por CrS 5.00. sem o vaso.
a segunda por CrS 3.00. Uma drace-
na santania, com vaso, está sendo
vendida a CrS 10.00.

Ainda para decorações existem
as sugestões de Burle Max e as
plantas nativas brasileiras mostra-
das no stand da Tropifiora. com al-
gumas que chegam a durar 12 dias.
Exportando semanalmente para a
Alemanha, o Sr. Werner Haeberle
explica que comercializa suas flores
apenas para as lojas, mas afirma
que muito poucos conhecem suas
plantas tropicais do Brasil, como a
heliconhas, que no Norte é chama-
da de bananeira do mato.

As orquídeas da Floralia, que

está expondo somente flores de cul-
tivo próprio, são exportadas para os
Estados Unidos, a Alemanha e a
Itália, e o diretor-executivo da fir-
ma. Sr. Siegwald Odebrecht. mos-
tra com orgulho a C. Sônia dc Al-
Icnburg, que já tem 40 mil exem-
plares espalhados no mundo.

CURIOSAS

Apesar de ornamentais, as
plantas secas, que estão sendo cx-
portadas para o Canadá. Estados
Unidos. Fiança. Suécia. Espanha,
Itália c Bélgica, segundo explica o
Sr. Caetano Mascarenhas. proprie-
tário das Flores Decorativas, são
curiosas: para muitos sáo apenas
um mato comum, mas não podem
ser reproduzidas e só nascem em
terrenos ácidos com altitudes aci-
ma de 1 200 metros.

Um pinheiro-anão de 25 anos.
uma romã-anã e uma macieira são
curiosidades que a Associação dos
Floricultores Paulistas trouxe para
a Exposição rie Flores.

Um dos catus das 350 varieda-
des. encontradas em três stands,
pode custar CrS 20.00. com o vaso.
Para sua conservação, diz Takanori
Hino, basta expor a planta ao sol
diariamente e dar-lhe água tres
vezes por mês: assim, ela porte
durar até 10 meses.

Escola dá rosas cm seu jubileu
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São Paulo i Sucursal i — Para
comemorar seu jubileu dp praia,
os 412 anos do Bairro Pinheiros, o
aniversário do prefeito Figueiredo
Ferraz, o 1" aniversário rie sua pai-
neira e a chegada da Primavera, o
Instituto dc Educação Fernão Dia-;
Pais realiza, a partir das 8 horas
de hoje. a Ia. Festa das Flores,
com a distribuição dc 10 mil ba-
lões a gás, 10 mil dúzias de fio-
res e 12 mil rosas.

A festa contará com a presen-
ça de todos os colégios do Bairro
Pinheiros e todos os parques in-
fantis de São Paulo. A previsão é
dc 10 mil crianças, que soltarão
seus balões a gás no instante em
que fór executado o Hino Nacio-
nal, saudado também com uma
chuva de 500 quilos de pétalas de
rosas, lançadas cie um helicóptero
rio Governo do Estado.

Flores é o tema principal ria
festa que se realiza hoje, em Pi-

Melhor orqiáçlça
está em Niterói

Niterói (Sucursal) — A prihcl-
pai espécie brasileira rie orquídea,
produzida em Petrópolis — a Laclia
Slava — cujo ma:nr consumidor são
os Estados Uriidc", está sendo exi-
bida, desde ontem, na exposição de
flores promovida pelo JORNAL DO
BRASIL.

Essa variedade faz parto das
120 orquídeas do Orquiriário Binot.
que participa, juntamente com a
Floralia Orquidários Reunidos e o
antigo Orquiriário Guinle, represen-
tado pela Chácara Barão de Águas
Claras, todos exportadores da pro-
rincão rie Petrópolis para a Europa
e Estados Unidos, da mostra floral
no Copacabana Palaee.

©

VARIEDADES

Enquanto a Floralia Orquidà-
rios Reunidos Ltda. exibe sua va-
riedade dc folhagens, o Orquiriário
Binot apresenta, como destaque,
um produto híbrido — Capileia So-
nia Altemburg — o a espécie im-
portada Brasso Capileia Annsl-
laden. Mas sua principal produção
é a brasileira Laelia Slava.

Os orquidários de Petrópolis,
presentes á exposição do JB no Co-
pacabana Palace, consideram que
"essa é uma grande oportunidade
para mostrar a produção nacional
ao grande público carioca, uma
produção Já conhecida mundial-
mente, principalmente na Alemã-
nha. Holanda, Itália e França, na
Europa, e nos Estados Unidos.

nheiros, cm homenagem também
ao início da Primavera. Toda a
Rua Pedroso de Morais, onde se In-
caliza o instituto, foi decorada
com flores, principalmente rosas.

Após a festa, um grupo dc 500
crianças visitará o Hospital das
Clinicas c levará dúzias de flores
aos doentes. Antes, elas prestarão
homenagem ao primeiro aniversá-
rio da paineira plantada em fren-
te ao instituto, no ano passado.

CONCURSO

Os moradores dos bairros da
capital poderão, até o dia 21, en-
feitar com flores suas casas e suas
'tias, e com Isso concorrer a tro-
féus e prêmios que a Secretaria rie
Turismo ria Prefeitura está ofere-
cendo, para comemorar o início da
pi imavera.

A partir de hoje. até o dia 25,
uma comissão da Secretaria esta-

Poros de Caldas
premia produtor

Belo Horizonte i Sucursal i —
Começou ontem, em Poços rie Cal-
das, a XII Exposição de Orquídeas
e Flores Ornamentais, com a par-
ticipação de profissionais c ama-
dores de 32 cidades rio Paraná,
Santa Catarina, Minas Gerais, Sáo
Paulo, Eslado do Rio e Guanabara.

À tarde houve julgamento r
classificação de 52 grupos de plan-
tas naturais e híbridas, pertenceu-
tes a entidades filiadas á Confe-
rieraçáo de Associações rie Orquidó-
filos. com sede cm Rio Claro, São
Paulo, às 20 horas, inauguração da
exposição pelo prefeito Ronaldo
Junqueira, de Poços dc Caldas.

Hoje haverá, às 15 horas, co-
quetel cie confraternização cios or-
quidólilos c, às 20 horas, palestra
sobre a Lelia Purpurata, pelo bo-
tanico Heitor Gloenclcr. O confe-
rehcista, com o botânico Anisio Pa-
res, fará uma exposição sobre as
Pesquisas dc Orquídeas nos Estados
da Bahia, Espirito Sanlo e Minas
Gerais.

Leia editorial
"Cidades sem Viçó[

rá percorrendo as ruas e residén-
cias participantes. Os tres melho-
res serão premiado1;.

O Shopping Center Iguatemi
também ficará enfeitado durante
a primavera. O Clube dos Lojistas
está colocando carrocinhas de fio-
ves e outros motivos da estação em
toda a sua extensão. Moças em
trajes típicos distribuirão rosas
aos transeuntes e as lojas, por ini-
ciativa própria, estão decorando
suas vitrinas.

JARDINAGEM
Um curso de jardinagem para

donas-de-casa. com a duração rie
tres semanas, será realizado a par-
tir do próximo dia 25. no horário
das 14h30m às H5h30m. pelo Dc-
partamento de Parques e Jardins
da Prefeitura, que cobrará apenas
uma taxa de CrS 50.00. As aulas se-
rão dadas por engerihelros-ágrôno-
mos.

Postos da Texaco
distribuem mudas

Quatorze postos da Texaco cs-
tarão distribuindo amanhã mudas
de essências florestais, numa cam-
panha que se estenderá pelas pró-
ximas quatro semanas, sempre aos
sábados e domingos. Para ganhar
a muda ninguém precisará, neces-
sariamente, de abastecer seus car-
ros nos postos.

A distribuição rias essências
florestais faz parte rie um plano
iniciado em março pela Texaco, que
estimulou os seus 1 075 revendedo-
res a trocar as bandeirolas, faixas
e cartazes dos postos por vasos e
jardins e com isso evitar a polui-
ção visual.

OS POSTOS

A colocação rie vasos e cons-
trucão dc jardins nos postos, deno-
minado Plano Oásis, abrangeu todo

pais e na Guanabara, dos 76 rc-
vendedores, 45 já fizeram a adap-
tação. Desses, 14 estarão distribuln-
do mudas amanhã e nos sábados c
domingos das próximas semanas.

Os postos de distribuição sào
os seguintes: Av. Atlântica n"
.'( 028; Av. Epitácio Pessoa n."

354; Rua Jardim Botânico, 1.34;
Rua das Laranjeiras, 75; Rua Vis-
conde Silva, 108; Rua Capitão Sam-
paio, 10; Rua Guaporé, 590; Av.
Meriti, 3 027; Estrada do Tindiba,
545; Estrada Três Rios, 875; Rua
Barão rie Mesquita, 707; Rua Bento
Lisboa, 131; Av. Santa Cruz, 2 305
e Rua Silva Rabelo, 65.

POLICIAMENTO

Horas após a manifes
tação dos estudantes, o
Governador mandou cons-
truir a passarela — com
prazo até dezembro para
conclui-la — e destacou pe-
lo menos dois guardas para
proteger os jovans dos au-
tomóveis. O Sr. Chagas
Freitas mandou também o
Detran pintar as faixas dc
pedestres, já quase total-
mente apagadas em frente
à Universidade.

Pela manhã, a Policia Mi-
litar mandou 18 soldados
controlar o transito conges-
tionado em frente à Assocl-
ação Universitária Santa
Úrsula, diante do movimen-
to dos estudantes. Não hou-
ve atritos e alguns policiais
deram razão aos alunos.
Um deles comentou que o
local é tão perigoso que os
guardas temem tirar ser-
viço ali.

TRÁGICA OMISSÃO

Nos últimos quatro meses,
sete pessoas morreram no
trecho da Rua Pinheiro Ma-
chado que fica cm frente à
Santa Úrsula. Dessas pes-
soas. duas eram alunas da
Faculdade e uma, um meni-
no de sete anos, filho de um
dos funcionários da Univer-
sidade. Este último acidente
ocorreu há cerca de duas
semanas.

Há vários meses os es-
tudantes. a direção d a
Universidade, e os morado-
res vêm enviando ao Depar-
tamento dc Transito pedi-
dos de guardas para o local.
Atropelamentos e a dificul-
dade que o.s estudantes têm
para atravessar a rua fo-
ram os motivos apresen-
tados nos ofícios. Nenhuma
providência foi tomada até
agora.

No mès passado um grupo
de alunos procurou pessoal-
mente o Departamento de
Transito. Dc funcionários
receberam a resposta dc
que uma passarela no local
estragaria a paisagem.
Sinal luminoso seria impôs-
sivel porque aquelas ruas
aáo consideradas pistas dc
alta velocidade e escoaclou-
ros rio Túnel Santa Barba-
ra. Qualquer parada pro-
vocaria u m congestio-
namento brutal defronte do

Palácio Guanabara, n que
não seria conveniente sob
nenhum aspecto.

Foram solicitados gua.-
das para o local. De novo a
resposta não satisfez a nin-
guém:

De outras vozes o.s es-
tudantes pediram audiência
ao Governador, o que não
foi permitido. Diante ri e
suas dificuldades, eles deci-
diram fazer o'movimento.

"FITTIPALDIS" A SOLTA

Aplaudidos pelos morado-
res dos edifícios situados
nas vizinhanças, os es-
tudantes — a grande maio-
ria, moças — foram sc
agrupando na porta d a
Universidade. Quando j á
havia um número grande
dirigiram-se para o Palácio
Guanabara, a pouco mais
de 100 metros. Os guardas
que vigiam o Palácio náo
permitiram que se apro-
ximassem do local, mas os
alunos pediam para falar
com o Governador. Nin-
guém apareceu. Alguns fun-
cionários surgiram na jane-
Ia, mas limitaram-se a sor-
rir.

Desanimados os estudan-
tes voltaram para a porta
da Universidade e um deles
quase foi atropelado por
uma kombi do Estado que
passou em alta velocidade.
Nessa hora todos se pusc-
ram no meio da rua. for-
çando os carros a pararem.
Alguns deitaram no chão,
outros apelavam em nome
dos filhos que tinham cm
casa e muitos enfiavam a
cabeça dentro dos carros
gritando para o espantado
motorista:"Não lem vergonha não?
Com essa idade bancando
o Fittipaldi?"

Alguns motoristas respon-
diam com palavrões, outros
ficavam num silêncio cul-
poso. Poucos pareciam sen-
tir o problema dos estudan-
tes.

Por fim chegou um cho-
que da Divisão dc Transito
ria Policia Militar. Não es-
tavam armados e limita-
ram-se a pedir calma aos
estudantes, a ajudá-los a
atravessar a rua e a des-
congestionar o transito, to-
do ele interrompido desde
o Palácio Guanabara ate
BoUiiCgo.

Tempo bom
favorece
ida à praia

Tempo bom, temperatura
cm elevação e mar calmo
com água morna indicam
que a afluência às praias
hoje o amanhã será idênti-
ca à do último fim de sema-
na, quando elas estiveram
repletas de banhistas por-
que as condições se apre-
sentaram também favorá-
veis ao banho. A tempera-
tura ontem se situou entre
26.8 graus no Realengo e
16.6 graus no Alto da Boa
Vista.

A frente fria que passou
pelo Rio nos últimos dias
já alcançou a região entre
Ilhéus e Salvador, com ten-
dências a entrar em dissi-
paçáo. Nova frente fria foi
localizada no interior da
Argentina, podendo pene-
trar hoje no Rio Grande do
Sul. Sua chegada ao Rio,
porém, só deverá ocorrer na
próxima semana.

Mercado de
imóveis
se expande

Niterói (Sucursal) — O
corretor dc imóveis Júlio
Bogoricin inaugurou, on-
tem, na praia de Icarai, sua
primeira filial no Estado do
Rio, confiante no mercado
rie trabalho que "advirá
com a Ponte Rio-Niteról c
a fusão com a Guanabara."

A loja — Departamento
rie Imóveis Prontos — foi
inauguraria com um coque-
tel e a presença de vários
representantes da correta-
gem fluminense e da Gua-
nabara. inclusive o presi-
dente do Conselho Regional
dc Corretores de Imóveis da
10a Região, Sr. Rosicleto Pi-
mentel.

O Departamento de Imó-
veis Prontos de Júlio Bogo-
ricln está fazendo o lança-
mento de dois prédios em
Niterói. Um na Rua Mariz
c Barros. o Edificio Floren-,
ça. de 16 pavimentos, e ou-
tro na Rua Lopes Trovão,
o Livci-pool. com nove pavi-
mentos em dois blocos.

Diretor-íundarior da Asso-
ciação dos Dirigentes rie
Empresas de Mercado Imo-
biliário. Júlio Bogoricin tem
cursos de especialização em
seu ramo nos Estados Uni-
dos, Inglaterra e Alemanha.
Dedicou-se à corretagem
após deixar o Banco do
Brasil, onde trabalhou 11
anos.

Com lojas no Rio — o
DIP Copacabana e Tijuca
— Júlio Bogoricin pretende
instalar ainda este ano ou-
tra filial em Niterói. Dentro
de 30 dias vai abrir uma
loja no Méier e dentro de
60 dias uma boutique de
modas no Leblon

Túnel Dois Irmãos reabre
unia galeria esta manhã e
fecha de novo na segunda

O Túnel Dois Irmãos reabre esta manhã a sua

galeria B, no sentido da Gávea para São Conrado,
mas a medida só prevalece até as 7 horas dc se-

gunda-feira, quando o tráfego será de novo inter-
rompido para permitir o prosseguimento das obras
dos acessos definitivos no lado de São Conrado.

Também será colocado em prática o esquema
do fim de semana: entre 15 c 21 horas de sábado
e domingo, a Avenida Niemeyer terá mão única,
no sentido de São Conrado para o Leblon, caben-
do ao Túnel Dois Irmãos toda a responsabilidade
pelo tráfego no sentido contrário.

DESVIO PROVISÓRIO

No final da galeria B,
cm São Conrado, o motoris-
ta deverá tomar um peque-
no desvio que leva à futura
pista de acesso à galeria A.
Essa pista ficou pronta on-
tem. quando os trabalhos
tiveram de ser prolongados
ate o fim da noite.

Com 460 metros de ex-
tensão, ela liga o túnel ao
Viaduto Mestre Manoel. A
pista interna da galeria A,
ainda fechada, está em fase
final de acabamento: falta
apenas a pavimentação de
uns 200 metros numa faixa
de quatro metros de largu-
ra, junto à boca do túnel.
Mas até agora não foi im-
plantado ainda o sistema
de Iluminação dessa galeria.

A pista de acesso à gale-

ria B também terá 4R0 me-
tros no lado dc São Conra-
do. O DER atualmente íaz
o desmonte de uma ele-
vação. retirando uns 1000
metros cúbicos de terra por
dia ¦— serviço que retarda
a construção da pista, pois
exigirá mais duas semanas.
Depois, a área será nivelada
k pista da galeria A, atra.
vós dc aterro. Mas a pista
só será efetivamente cons-
truída após o trabalho dc
terraplenagem.

A Companhia Estadual rie
Energia já implantou o sls-
tema de iluminação da ga-
lerla B, como também os
geradores para o forneci-
mento rie energia elétrica.
O mesmo trabalho será fei-
to na galeria A até o fim
deste mês, a fim de que ela
entre em tráfego.

Rio não quer
hospitais
volantes

O hospital móvel Must,
feito de fibra de polietileno,"é mais indicado para re-
giões como a Amazônia e
não a Guanabara", disse
ontem o Secretário de Saú-
de, Sr. Silvio Rubens Barbo-
sa da Cruz, após receber a
missão norte-americana, no
Rio para demonstração do
equipamento.

O Sr. Barbosa da Cruz
afastou qualquer hipótese
rio Governo adquirir novos
equipamentos hospitalares,
"pois ainda anteontem aca-
bou de desembarcar no por-
to do Rio parte do Instru-
mental cirúrgico adquirido
pelo Estado na Alemanha
e cuja utilização ainda esta-
mos estudando,"

O Secretário do Saúde re-
cebeu ontem a visita de al-
guns membros da missão
comercial norte-americana,
os Srs. E. Lee Carteron, do
Departamento de Comércio
dos Estados Unidos,
Graham J. Leech e Sheldon
Arthur Miller, diretor do
Serviço de Saúde Pública
dos Estados Unidos.

Na ocasião, o Sr. Barbosa
da Cruz foi convidado pelo
grupo a participar, na pró-
xima segunda-feira, de um
simpósio sobre os equipa-
mentos oferecidos, expostos
no consulado dos Estados
Unidos no Rio.

YORK CORRETAGENS E SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA.

Comunica o novo número de sua
mesa telefônica

®

244-1277



Cartas
dos
leitores
0 tesouro do mar

'Tomei conhecimento, c, pos-
tcriormei.tc. li a matéria que o
JB publicou nr. pftg. 32, 1"
Caderno, edição de domingo,
13 dc agosto, sob o titulo Bra-
sil Pesca Mus Não Encontra
Tesouro nn Mar.

Nada obstante a atualidade
do tema, faü-se necessário uma
retificação às declarações atri-
buídas ao signatário e rclativus
a uma "experiência" executada
pela Delegacia da Sudepe. em
Pernambuco, com o objetivo
de organizar econômica e soei-
almcnte a pesca no Nordeste.

Assim, as declarações a mim
atribuídas e as conclusões que
se inferem dessas declarações

vide subtítulos Os Fracassos
p A Grande Barreira — e que
se pede sejam retificadas atra-
vés da publicação deste expedi-
ente — como manda a lei de
Imprensa — decorreram dn
uma interpretação atécnica rie
.um assunto eminentemente
técnico. Ora, o que ocorre em
Caiçara, no Rio Grande do
Norte, c o que se verifica na
costa nordestina, onde a mar-
Sinalização do pescador artesã-
nal é determinada por uma sé-
rie de variáveis que têm im-
pedido — como impedem ainda

a compatibilizaçáo dessa
atividade no processo rie
desenvolvimento.

A atuação desses fatores ec-
ron um fato antigo e que con-
tinua a ser "descoberto" — a
problemática da pesca artesã-
nal. Inúmeras soluções foram
propostas e tentadas. E como
tais fórmulas continuaram a
se repetir e o problema a per-
sistlr, nada mais aconselhável
dn que sé procurar uma solu-
ção nova. Para tanto, cons-
tatar e identificar essas varia-
veis. Depois, elaborar um pio-
jeto e executá-lo.' E como rc-
formular se constitui numa
etapa da execução de qualquer
projeto, promover essa refor-
mulaçào, quando necessário se
fizer.

Na verdade, o baixo nivel
educacional i educação funcio-
nal e técnica» — náo confim-
dir com "baixo nivel cultural
dos pescadores" — a baixa ren-
da per capita, as distorções dos
sistemas produtivo e mercantil,
além das variáveis Já referidas
acima, e de outras não abor-
dadas, foram, justamente, os
fatores que determinaram a
existência do projeto — não as
causas do fracasso.

Outra ressalva se impõe soja
esclarecida: se certas respostas
no plano econômico não ocor-
reram — pela impossibilidade
de um tratamento eficaz a ai-
gumas das variáveis incidentes,
como por exemplo, infra-
estrutura de frio e de comerei-
alizacão — no plano social, os
resultados foram bastante
satisfatórios, desde que se con-
sidere a exiguidade do tempo
decorrido: nas comunidades
trabalhadas e graças à intera-
ção havida com os técnicos, os
grupos organizados participam
ativamente de reuniões, ciclo
de estudos etc. O que se abor-
dou com a equipe desse Jornal
é que em programas desse tipo,
a existência de projetos isola-
dos e sem uma coordenação
técnica, pequenos monstros
poderiam ser gerados e que es-
sa coordenação deveria atuar
uas atividades que viessem a
ser desenvolvidas no setor por
quaisquer organismos, inclu-
sive nos trabalhos de assistén-
cia social promovidos pela
Igreja.

Hamilton Cavalcanti Costa,
delegado regional da Sudepe
— Rio."

JORNAL DO BRASIL Coisas da política

Arle eqüestre
"Austríaco de nascimento e

radicado no Brasil, há mais de
30 anos. náo posso deixar dc
fazer um reparo com referên-
cia ao seu artigo rie hoje (14-91
sobre a arle eqüestre em Vie-
na. Os Lippizzancr, cavalos
brancos, realmente rie raça es-
pecial c nobre, assim são cha-
mados, náo por procederem de
Lippizza, na Espanha (será
que esta cidade existe?) mas
por sua origem rie Lipiz.za. lu-
garzlnho pequeno na Slovènia
(atualmente Iugoslávia), onde
estavam sendo criados, h á
muitos séculos, no tempo da
monarquia austro-húngara.
Depois da guerra de 1914. 1918.
tendo a Áustria perdido aquele
território, a criação foi trans-
ferida para a cidade de Piber.
na Stiria, uma rias províncias
austríacas. O nome de Escola
Espanhola deve-se tão somente
ao cerimonial da corte impe-
rial austríaca, que foi chamado
dc Cerimonial Espanhol nos
tempos da monarquia.

Dr. Wl-helm Mttnk Rio."

Rio, 16 Ha talombro da 1972
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Cidades Sem Viço
Os salões do Copacabana Palace Hotel, quefreqüentemente se abrem às exposições .de artes

plásticas, viram ontem a abertura de uma cx-
posição de arte viva: a aiitiquissima e sempre
verde arte do cultivo de flores e jardins. Nenhu-
ma civilização se afirma sem o entrosamento
do homem com a natureza, e o símbolo dessa
comunhão são os jardins particulares e públi-
cos, as grandes perspectivas paisagísticas, os
monumentos nacionais inseridos no cenário na-
tural. Versalhes seria bem pouco sem seus jar-
d ins formais, Londres é inimaginável sem líydc
Park e Washington, sem suas cerejeiras, e não
foi sem razão que Tomás Ribeiro chamou Por-
tugal jardim de Europa à beira-mar plantado.

O Brasil, como se comprova na Exposição
ontem inaugurada, tem a ventura dc desenvol-
ver em seu seio uma arte dos jardins tipicamen-
te brasileira, tal como refletida no paisagismo dc
Burle Marx, uma arte dos jardins portugueses,
c. cada dia mais viçosa, a arte nipônica dos jar-
dins extraordinários em que a técnica do bon-
zai miniaturiza, como jóias, grandes árvores
cultivadas em jarros. Aliás, quando se abria no
Rio a Exposição, a Sucursal do JORNAL DO
BRASIL em São Paulo informava que, ein Gua-
rulhos, jardinciros japoneses acabavam dc criar
o mais novo produto dc exportação do Brasil
— cravos, milhares dc cravos que acabam dc ser

Justiça
"Foi publicada (30-3) uma

carta de minha autoria, que
recebeu, do JB, o titulo Justiça
lenta e cega.

Em cumprimento ao Artigo
•26 Parágrafo 1" e 2? Letra A
>xla Lei de Imprensa, esclareço
iqtie essa carta traduzia um
gesto de revolta contra a atitu-
de do devedor e um brado de
alerta para futuros crerioros
náo pretendendo com ela fazer
qualquer critica ao Poder Jíjcli-
ciário, nem a autoridades judi-
clarins, mesmo porque tive ga-
nho de causa r.os recursos qu>.
interpus.

Sidnei Augusto de Oliveira —
Rio."

A.s cartas dos leitores
ser ã o publicadas só
quando trouxerem assi-
natura, nome completo
e legível e endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados.

embarcados para a Alemanha Ocidental. Os
cravos seguem-sc às orquídeas, que também cx-
portamos, assim como também exportamos, para
as estufas dc jardins europeus, aquela flor ama-
zônica, a mais linda, à qual um viajante inglês
deu, no século passado, o nome de sua sobera-
na: a vitória-régia.

Só falta ao Brasil, só falta às cidades bra-
sileiras abrirem-se muito mais cm parques c
jardins que ostentem a riqueza da flora. Não
devemos transformar essa riqueza em mais um
produto agrícola dc exportação, apenas. Trata-
se de um típico -produto de consumo interno,
de humanização dos nossos centros urbanos. No
instante em que tanto se debate o problema ur-
gente dc como disciplinar o novo Brasil urbano,
c preciso não esquecer que as cidades não são
máquinas dc morar e dc trabalhar, monstros de
cimento e ferro que voltam as costas à naturc-
za. Elas. que ameaçam ocupar o planeta intei-
ro, devem manter viva a natureza, sob pena dc
destruir no homem sua alegria dc viver, dc pro-
duzir, de criar. No momento, ninguém diria,
contemplando a vil tristeza de nossas metrópo-
les, que há tanta árvore c tanta flor no Brasil.
Precisamos dc chácaras, de hortos, dc praças
floridas que transformem nossa urbanização
numa síntese de desenvolvimento c graça.

Fazer Novo
O sentimento nacional apreendeu a gran-

de importância do êxito registrado pela Expo-72,
náo só como mostra dc vitalidade industrial,
como demonstração de capacidade exportadora.
Os objetivos foram alcançados nos dois -planos.
Consumou-se a meta da feira de vendas c a
exibição estimulou o auto-apreço dos brasilei-
ros. Ò país forjou, nas últimas duas décadas,
um centro dinâmico industrial capaz de impres-
sioriar o exterior c promover a criação de outros
centros igualmente dinâmicos no território na-
cional.

Depois do resultado alcançado, cumpre-nos
consolidar o terreno e expandir iniciativas dan-
do ao esforço dc amostragem caráter uermanèn-'
te. aliás como se pretende através àe 'im co-
missariado permanente. As vendas no exterior
— ca experiência acaba dc confirmar o enten-
dimento — terão de realizar-se cada vez mais
de iniciativas sistemáticas e imaginativas, que.
de um lado. colham a experiência de países ex-
portadores bem sucedidos e, de outro, revelem
a criatividade de um povo confiante em sua ca-
pacidade dc desenvolver, do know-how importa-
do, ramos c rebentos de tecnologia própria.

O Governo e o país precisam compreender
que a tecnologia liga-se mais à indústria do que
à própria ciência. Esta tende e precisa ser de-

sinteressada e sem prazos fatais de resposta à
procura imposta pela competição. Ao passo que
a tecnologia está a serviço dessa procura, todos
os dias e todas as horas. Daí se deduz a resrpon-
¦sabilidade principal da indústria no progresso
tecnológico. E. consequentemente, a obrigação
magna do empresariado nacional e estrangeiro
nesse domínio. Seja foiçando a importação dc
tecnologia mais requintada do exterior, seja des-
dobrando projetos originais nascidos de nossas
peculiaridades, o empresariado tem nas mãos.
como agente principal, o nosso destino como
pais processador.

Deseja-se, por isso. que o empresariado no
Brasil receba bem a politica do decreto, a ser
regulamentado, que autoriza a importação de
conjuntos de equipamento industrial destinados
essencialmente para as exportações, trazendo
consigo os seus mercados tradicionais. O decre-
to corresponde à exnectativa gerada pela Expo-
72, como instrumento poderoso do impulso cx-
portador. Todo empresário conhece a relação
que existe entre o nosso progresso rápido e sus-
tentado com o registro de nossas exportações
de manufaturados. O empresariado aplaudiria o
decreto por essa razão, e mais por ser.o pro-
curador da tecnologia, agora posto diante das
oportunidades do entrada de saber fazer novo.

Rio a Sanear
A Guanabara, como outros Estados, tem

problemas de saneamento básico a resolver. O
atraso neste setor acumulou-se dc tal forma,
devido à concentração urbana, que só mesmo o
espírito empresarial poderá equilibrar o descom-
passo entre as necessidades crescentes e os ser-
viços oferecidos.

Para se ter uma idéia da urgência do pro-
blema. bastaria lembrar que o Rio, com sua
imensa área metropolitana, -precisa de, pelo me-
nos, esgotos para dois terços de seu espaço ur-
bano. A cobertura sanitária adequada também
preocupa São Paulo, que está firmando convê-
nio com a Organização Pan-Americana de Saú-
dc para melhorar os níveis de saneamento das
populações urbanas c rurais.

Água e esgotos inscrevem-se entre os ser-
viços essenciais, dc infra-estrutura sanitária,
que as cidades brasileiras, cm seu vertiginoso
crescimento, passam a reclamar. O abastecimen-
to de água no Rio está solucionado, não obstan-
te crises parciais que não chegam à prejudicar
o sistema. De esgotos e outras correções ambi-
enlais é que a cidade sente falta aguda, no in-
teresse da saúde pública e do combate à po-
luição.

O vulto do problema transcende providen-

cias. cm geral morosas, da repartição pública
preocupada com inúmeras frentes simultâneas
de trabalho e assistência. Faz-se mister a ação
de empresa com finalidades e recursos específi-
cos. E' o que o Governo carioca acaba dc ofere-
cer, ao propor a criação da Em )resa de Sanea-
mento da Guanabara, a Esag, que a Assembléia
aprovou.

Nisto, o Governo do Estado procura seguir
o exemplo de vários Estados brasileiros que, em
face da mesma situação angustiosa, quanto ao
saneamento básico, habilitam-se ao Plano Na-
cional de Saneamento — o, Planasa — formu-
lado pelo Ministério do Interior e alimentado,
cm parle, com recursos do Banco Nacional da
Habitação. O Planasa fornece normas e experi-
ência ein nivel dc assessoria. Os Estados entram
com recursos próprios c mais os obtidos do BNH.
Tarifas justas, fixadas sem interferência poli-
lica, darão aos usuários os benefícios do sanea-
mento, como ocorre no fornecimento de água.

A Esag surge com personalidade jurídica,
recursos já delineados c autonomia administra-
tiva. Estará em condições; nos serviços de cole-
La. transporte e tratamento de esgotos, dc su-
•prir a grande disparidade entre o crescimento
urbano e a cobertura sanitária.

Novas Querências

Descon ten tamen to
com a liderança

Brasília (Sucursal) —
Causou desço n ten-
tamento em amplo setor
da bancada da Arena na
Câmara a escolha de cin-
co vice-líderes, ontevi
nomeados pelo Sr. Geral-
do Freire. E esse descon-
ten tamento è tanto mais
significativo quando se
sabe que estão entre os
que mais se q u e i x a m
aqueles deputados novos
cuja ânsia de partici-
pação o* Senador Filinto
Muller vem procurando
aproveitar desde que as-
sumiu a piKsidència do
Partido, em abril último.

O Senador, que exerce
um comando centrali-
zado sobre todo esquema
politico-parlamentar d o
Governo, ainda não con-
seguiu colocar a liãeran-
ça da Maioria da Cama-
ra afinada com o seu es-
tilo. Embora jamais o te-
nha dito de. público, é co-
nhecida sua preocupa-
ção em face das insistev-
tes reclamações que lhe
chegam quanto à atua-
cão do Deputado Geral-
do Freire 110 que diz res-
peito à articulação da
bancada. O líder n a
Câmara imagina que
basta exigir obediência à
orientação que trans-
m i te , contentando-se
com os resultados que
jori7ialmente obtém e
que só estariam sendo
obtidos por força da con-
lenção a todos exigida
pela realidade impositiva
da vida política nesta
iase.

Está claro que o Sr.
Geraldo Freire não se
desentende com o Sena-
dor Filinto Muller, cuja
orientação — que é, de
resto, a orientação do

Informa a Sucursal do JORNAL DO BRA-
SIL em Porto Alegre que 12 famílias de colonos
gaúchos, num total dc 00 pessoas, viajaram em
vôo direto para a Amazônia, com seus objetos
pessoais c seus instrumentos de trabalho. Mais
22 famílias do mesmo município, dc Tenente
Portela, estão seguindo para a nova querência.
Fóiám as selecionadas, pela Delegacia Regional
do INCRA. para se estabelecerem cm Altamira.
E um outro grupo, de 40 famílias, totalizando
18(1 pessoas, vai colonizar a zona pioneira dc
Itaituba.

As famílias gaúchas que estão seguindo
para a Amazônia são em número muito me-
nor que as nordestinas, e, por isto mesmo, par-
tem despertando o interesse de vizinhos e de
amigos, das autoridades locais c da imprensa.
O JORNAL DO BRASIL entrevistou o chefe da
mais numerosa das famílias que partiram para
Altamira, o lavrador Belmiro Rodrigues Ávila,
dc 17 anos, *pai dc 12 filhos, dos quais nove o
acompanham na viagem rumo à "terra que di-
zem ser muito boa." A filha mais velha não vai
porque acaba dc casar.

Esse é o sistema certo de movimentar mi-
grantes no território nacional. Quanto mais o
INCRA puder ocupar-sc de cada família no seu
lugar dc origem, e, em seguida, acompanhá-la

e assessorá-la durante os primeiros tempos,
maior será o êxito da colonização amazônica.
Hoje cm dia estancaram-se. praticamente, as
fontes da emigração européia para o Brasil e
nara o resto do mundo em geral, já que a Eu-
ropa. vivificada pelo Mercado Comum, usa toda
a força dc trabalho do continente. Grande nar-
te da faina doméstica c das ocupações indus-
triàis menos qualificadas cabem hoje, nos pai-
ses mais desenvolvidos, à mão-de-obra oriunda
de Portugal, da Espanha, da Itália. E o traba-
lhador europeu; na medida que ainda procura
naíses do além-mar, custa caro. As autoridades
do seu próprio país encarregam-se de ver que
ele não saia cm termos dc aventura.

No instante em que incorpora áreas imen-
sas ao país ativo e produtor de riqueza, o Bra-
sil tem a ventura de tirar colonos da força de
trabalho subempregada cm outras regiões. Pode,
assim, còlohizar-se com seus próprios migran-
tes. Mus certamente não deve. por isto. trata-
los menos bem do que trataria trabalhadores cs-
trangeiros. Ninguém migra, exatamente, por
gosto. E' importante, portanto, que. ao trocar
de querência, o migrante nacional se sinta sem-
pre na sua terra, no seu nais, protegido não -.or
algum baternalismó fora de propósito, mas >>eÍo
interesse c pelos métodos humanos de autorida-
des que sáo seus concidadãos.

Palácio do Planalto —
acata cortês e presumo-
samente. Mas isso é tudo
e não parece suficiente
para que se chegue ao
ajustamento que o pre-
sidente da Arena deseja
alcançar entre a direção
do Partido e a liderança
parlamentar.

Será correta a obser-
vação de que também 110
Senado tem s urgido
manifestações de desa-
grado quanto à conduta
da liderança, da qual é
ali titular o próprio Sr.
Filinto Muller, mas é
bastante diferente a
situação.

Em primeiro l u g a r ,
porque, sendo o líder da
Maioria no Senado o pró-
prio presidente da Are-
n a, evidentemente a
equipe da liderança está
ali amoldada ao chefe do
Partido, que a compôs.
Na Câmara não ocorre o
mesmo. O s deputados
novos que se acercaram
do Sr. Filinto Muller,
aglutinando-se em torno
da presidência do Par-
tido na esperança ãe ob-
terem condições dc
maior participação poli-
tica — esses deputados
nada conseguiram junto
ao Sr. Geraldo Freire e
não estão representados
na liderança.

O líder da Maioria na
Câmara conta agora
com sete deputados
novos entre os seus 15
vice-líderes, mas não se
encontra, entre esse s
sete deputados vovós,
nenhum daqueles que
são prestigiados pela di-
reção do Partido, da qual
recebem atribuições es-
peciais para estudo ou

articulação de assuntos
politico-partidários.

Em segundo lugar, a
situação c diversa por-
que os deputados novos
que rodeiam o Sr, Filinto
Muller estão mais aten-
tos ao seu comportamen-
to como presidente do
Partido do que como li-
der da Maioria no Sena-
do. Na condição de pre-
sidente do Pai'tido, o ve-
lho político de Mato
Grosso distribui tarefas,
esti m u l a iniciativas,
pede sugestões etc, en-
quanto vo exercido da
liderança, em reali-
dade, covtém o debate
quase nos mesmo níveis
de restrição que o Sr. Ge-
raldo Freire impõe na
Câmara. Quanto a isso,
a diferença consiste em
que o Senador é homem
habilidoso e chega a cul-
tivar o hábito de ouvir.os
seus companheiros e for-
necer-lhes explicações.

Confor vic se sabe, o
Sr. Filinto Muller deverá
deixar a liderança pela
presidência do Senado,
mantendo-se, no entan-
to, como presidente da
Arena. Esse deslocamen-
to de sua posição vo
Senado não afetará o rc-
lacionamento entre a li-
derança e a chefia do
Partido, pois ali ele con-
tinuará presente c o
novo líder será um ele-
mento de sua i n t e i r a
confiança, o Sr. Petrônio
Portela. Contudo, poderá
contribuir p a. r a modi-
ficar as coisas na Cama-
ra: a troca dc lider no
Senado tornaria natural,
de certo modo, a troca de
líder da outra Casa do
Congresso.

Retorno aos valores do espírito
Dom Eugênio Salrs

Card.al-Arc_bi.po do Rio de Janeiro

A busca do bem-estar
é inerente à própria
natureza humana. Deus
nos criou para a bem-
aventuranca, e à sua
procura todos os esforços
se conjugam. Há, entre-
tanto, cl u a s perguntas
básicas: em que consiste
a felicidade, e qual o
caminho para encontra-
Ia, os meios para obtê-la?

P reli min armei, te,
devemos considerar que,
sendo o nosso viver cm
sociedade c a intercomu-
nicação algo de impres-
cindivel à nossa existén-
cia, cada pessoa irradia,
no seu meio-ambiente, o
estado de espírito de que
s c encontra possuído.
Quem está contente
transmite naturalmente
ao próximo o que lhe vai
no intimo. O desajustado
leva aos outros seu dra-
ma, sua angústia e sua
revolta.

Quando falamos d a
...cessiclade do retorno

tie maior alegria à Gua-
nabara, compreendemos
que todo esforço está
d e p e 11 dendode con-
dições materiais de vida,
da estrutura social, mas
também do estado de ai-
ma de cada habitante.
Este raciocínio nos leva
a perguntar qual o valor,
para nós, das realidades
terrenas.

O bem-estar de uma
cidade e seus habitantes
não pode ser ciscunscri-
to ao nível dos sentidos.
Quem visita, observando
países ricos, encontra
toda uma série de recur-
sos capazes, em uma
visão materialista, d c
proporcionar felicidade e
uma sociedade chamada
de afluência e de con-
sumo, que distribui com
Facilidade a fartura. Os
homens, entretanto,
nem sempre são alegres.
Algo existe que torna o
sorriso e a tranqüila des-
preocupação, fruto d e

ma n 1 c g i' i a interior,
pouco comuns, em com-
paraçào com certas

áreas, m e n o s favore-
cidas, em nossa pátria.
A felicidade nesta vida,
portanto, não é simples
resultado da soma de
bens materiais, mas ela
é antes o fruto de outros
fatores de ordem moral
e espiritual.

A fé nos dá uma visão
da realidade que difere
profundamente, quando
esta é vista unicamente
sob um angulo temporal.
\ atitude humana dian-
te das situações, diverge,
então, radicalmente. Os
contratempos têm sido
encarados pelos povos,
no decorrer da História,
cie maneiras as m a i s
diversas, conforme o
conceito que lhes advém
da Religião que profes-
sam. Para os Profetas do
Antigo Testamento, o so-
frimento do povo é uma
decorrência da infideli-
dade a Javé. O Novo Tes-
lamento nos apresenta
constantemente o poder
que vem de Deus para
suportarmos a s adver-
sidades. Uma cidade,
portanto, cujos habitan-
tes possuem tão podero-
sos recursos do Cristia-
nismo pode enfrentar
obstáculos, sofrimentos,
irritações e resiste a
todos os contratempos.
E' difícil extinguir a fon-
te da alegria nos cris-
tãos,

Devemos reafirmar
uma ordem de valores
em cujo topo se encontre
a prática religiosa e suas
conseqüências na vida
de cada um. Nossa cida-
de não poderá retornar
ao seu proverbial bom
humor, tão-somente com
alterações, de o r d e m
econômica ou estrutural,
no campo das coisas ter-
renas, mas necessita, ur-
gentèmenté, dc um re-
torno mais profundo aos
valores do espirito, in-
cl'Jinc'0 í. prática de
uma Fé viva e autentica.

O verdadeiro conceito
da felicidade é, portanto,

uma contribuição á ale-
gria da cidade.

Os caminhos, dentro
desta visão, são u rn a
decorrência natural da
aceitação destes valores.
Assim precisamos revigo-
rar a vida religiosa. Para
nós, cristãos, a prática
mais assídua e mais fiel
dos ensinamentos evan-
gélicos constitui força
poderosa que atua no in-
divíduoe, por seu inter-
médio, em todo o meio
social. Benéfica se mani-
festa a influência, com
irradiação em torno dc
nós, de uma visita diária
à tranqüilidade de uma
igreja, em meio do boi-
borinho reinante em
uma grande cidade: de
uma oração silenciosa
em que o espírito se toni-
fica; de uma confissão
sacramentai, que faz
desaparecer as angústias
da consciência. O cristão
é levado ao gesto amigo
que atende ao próximo
como se fosse a Jesus
Cristo. Este compor-
tamento, evidentemente,
é defesa extraordinária
às múltiplas ocasiões
que provocam irritação
e mau-humor.

A verdadeira alegria
vem do alto, e nada pode
extingui-la. São Paulo,
em meio às adversidades,
pode exclamar: "Ele nos
conforta em todas nos-
sas tribulações, p a r a
que, pela consolação
com que nós mesmos
somos consolados por
Deus possamos consolar
os que estão em qual-
quer angústia." (II Cor.
1,4).

Ela deve animar a
vida do cristão. E' arma
poderosa, remédio eficaz,
válido argumento apoio-
gético. E' uma demons-
tração do valor da prá-
tica religiosa, em um
mundo enfastiado, que
procura afogar no tédio
o no prazer da carne
suas angústias c inquie-
ludes.
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Gente
Esteia de Queirós

Neta do Barão rle Ibia-
paba — primeiro Ministro
da Educação de D. Pedro II
— e pioneira do ensino téc-
nico e secundário na Bai-
xada Fluminense comemo-
ra seu jubileu de ouro no
magistério.

Filha do educador cen-
rense Anaclcto de Queirós,
que ensinou as primeiras le-
tras ao cx-Presidcnte Oaste-
lo Branco e ao Marechal
Juarez Távora, Esteia de
Queirós foi uma das fun-
dadoras da Cruz Vermelha
Brasileira e a primeira mu-
lher a dirigir um Tiro de
Guerra, em 1938, por dele-
gação expressa do então
Ministro da Guerra, Eurico
Gaspar Dutra. Foi também
vereadora, em Nilópolis, e
pelos educandários que fun-
dou e dirigiu passaram
mais de quatro mil alunos.
Reside há 50 anos em Nova
Iguaçu.

Tem cinco filhos e quatro
netos, também professores.

Groucho Marx
Acometido de -"extrema

fadiga", o último dos Ir-
mãos Marx internou-se
num hospital de Los Ange-
les. Segundo sua secretária,
Groucho, de 81 anos, não
tem dormido direito desde
o assassinato dos 11 atletas
israelenses que partici-
pavam das Olimpíadas de
Munique. Os médicos nada
informaram sobre o estado
geral do comediante, mas
há determinação de que ele
repouse pelo menos por
duas semanas.
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Gcoffrey Francis Fishcr
Ex-Arcebispo dc Canterbury, partidário infle-

xivcl da pena dc morte, morreu em Sherbone aos
S5 anos — anunciou ontem um porta-voz da Igreja
Anglicana.

Fishcr, internado anteontem num hospital com
derrame cerebral, foi Arcebispo durante 15 anos c
provocou grandes controvérsias pela veemência com
que expressava seus pontos-de-vista cm matéria
política c religiosa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando
era Bispo de Londres, leve destacada atuação no
socorro às vitimas dos bombardeios. Mas defendeu
a bomba atômica lançada contra Hiroxima, consi-
derando-a um "salva-vidas", por ter posto fim à
guerra contra o Japão. Era favorável à pena de
morte para punir os crimes políticos e o assassi-
nato de policiais.

Como Arcebispo de Canterbury, foi Primaz da
Igreja Anglicana até 1961.
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varanda com mar
dotebkm

num Gomes de Almeida
Fernandes
...e, mais do que isso,
uma planta digna da sua atenção!
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RA ANGÉLICO
Av. Visconde de Albuquerque, 463

Você sabe "ler" uma planta? Esta merece a sua atenção.
Veja bem: varanda no living e no quarto. Há mais, claro...

; Dificilmente você tem esta vantagem: os quartos são
atendidos pelo pessoal de serviço sem passar pelo living
ou pela sala de jantar. Você vai à praia, que fica a 3 qua-

t dras? Na volta, pode entrar nos banheiros sem passar
.¦ pela parte social. Há outros apartamentos assim? Mas
l aqui há outra vantagem; a suíte tem 24,22 m2. Quer

outra? O living tem 51,10 m2!E como se fôsse pouco
¦ .tudo isso e muito mais, você está morando num Gomes

de Almeida Fernandes de 2 salas e 4 quartos, apenas um
por andar, de frente para a Visconde de Albuquerque.
Aqui você não vai apenas morar. Aqui você vive um ver-
dadeiro privilégio social!

Construção em 18 meses
Pagamento em 51 meses

QUARTO QUARTO SUITE
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SALA DE ESTAR
58,86 m'

VI*Tl*ULO

Varanda, living, sala de jantar, 4 quartos (1 suite)
2 banheiros sociais e toalete com azulejos decq-
rados até o teto, copa e cozinha com paredes total-
mente azulejadas, 2 quartos de empregada, 2 va-
gas na garagem incluídas no preço.

Memorial de Incorporação Reg. no 2.° olicio

livro 8-E Folhas 135 N.° 216 Oala 26/7/72

ço
UJ>
¦O

h-
CC<

nwffn

SSSsi^yVflt^yi AXIP^^^^^^^P^éIK m_^_^%.

Hnfafl hu a«
f'^BBjfe;,- ^¦¦^^^^
M» :^_WfíBm9*m_mMmWm»»Vmm^. I <Wt1^^W. 11 \Yf1Vf' H^^^flTl

Incorporação, construção e acabamento:

GOMES de ALMEIDA
FERNANDES

PrBÇO a partir do _ 435.000,00
Sinal :.; ; - "¦¦"¦ "¦" 34.800,00
Mensalidades _—— 5.002,00
(durante a consiruçào)
Nas chaves_—_—-¦'39.160,00
Mensalidades—. 6.293,88
(apóa a construção)

Planejamento e Vendas

SÉRGIO
DOURADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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Associados à /CEMI

Corretores diariamente no local da obra
Av. Visconde de Albuquerque, 463 - das 8 às 22 h.

José Mojica
O ex-cantor c artista do

cinema, hojo frei José
Francisco d o Guadalupe,
completou ontem 76 anos
de idade, co-celebrando,
com mais sete sacerdotes
da ordem a que pertence,
missa em sua honra na
catedral de San Francisco
de Lima, no Peru.

Ao sermão, frei Frederico
Prada, guardião do conven-
to onde reside o Ídolo de
multas gerações da juven-
tude do passado, disse que
a vida de José Mojica é um
exemplo de como os ho-
mens podem aproximar-se
de Deus. Oitenta pessoas
presenciaram o ato religio-
so, durante o qual um voca-
lista cantava a balada Eu,
Pecador.

Pedro Muniz
Tavares Filho

"Forçado" — como íaz
questão de dizer — "pela
n p o s e ntadoria compulsó-
ria", deixa hoje, aos 70 anos
de idade e após 48 do en-
sino em várias cátedras li-
gadas à Matemática, a Es-
cola Politécnica da Univer-
sidade Federal da Bahia.

Conheoido pelo tom infor-
mal e às vezes humorístico
que dava às suas aulas —
"tudo da Mecânica e do
Cálculo Vetorial se aplica
ao casamento", .costumava
afirmar aos alunos calouros
— o .professor Tavares dei-
xa um difícil problema para
a Universidade resolver:
sua substituição nas 30 ho-
ras de aulas que ministrava
¦semanalmente requer a
contratação de nada menos
ide seis novos professores.

Muniz Tavares, que foi
professor do atual diretor
da Escola, do Senador Josa-
fá Marinho, do ex-Reitor
Miguel Calmon e do escritor
Wilson Lins, entre outros,
é catedrático de Mecânica
Geral, tendo lecionado tam
bém Cálculo Infinitesimal,
Geometria Analítica, Alge-
bra Linear, Teoria das Fun-
ções e Fundamentos da
Matemática.

Mesmo achando que ain-
da poderia ensinar por
mais alguns anos —
"aposenta-se o professor,
mas o matem átic o con-
tinua" — o velho mestre
não se considera vitima de
legislação social: "se comigo
isso não ocorre" — afirma
— "para a maior parte das
pessoas a aposentadoria
compulsória aos 70 anos é
uma necessidade."

George C. Scotl
Ganhador do Oscar do

ano passado, por sua inter-
pretação no filme Patlon —
prêmio que se recusou a re-
ceber — casou-se no dia 14,
em Santa Mònica, Califór-
nia, com a atriz Trish Van
Devere. E' o terceiro casa-
mento do ator e o segundo
com a mesma mulher.

George Scott, dc 44 anos,
já se casara anteriormente
três vezes, duas delas com
Trish. A atriz, dc 31 anos,
também teve um terceiro
casamento.

Hóspedes da cidade

Ronan Tito dc Almeida —
Industrial cm Uberlândia.
Está hospedado no Hotel
Serrador.

Cyrryl h. F. Fowler —
Vice-presidente o executivo
da Allis Chalmers, de Uli-
nois, EUA. Está no Hotel
Nacional.

Robert G. Bursh —
Executivo da Ingcssol Rand,
dos EUA. Hospeda-se n o
Copacabana Palace.

ítalo Breda — Diretor da
Breda Transportes e Turis-
mo. Está hospedado no Ho-
tel Trocadero.

Aldo Alasia — Diretor da
Olivetti de São Paulo. Está
no Leme Palace.

Rafael Moscoso Scgória —
Professor de Espanhol da
Universidade do Recife.
Hospeda-se no Hotel Serra-
dor.

Mítsud Tozawa — Indus-
trial em Shiboya, no Japão.
Está hospedado no Hotel
Nacional.

F. T. Lanners — Pre-
sidente da Magnus S.A., de
São Paulo. Está no Hotel
Califórnia.

Petrônio Figueiredo —
Deputado federal pelo Es-
tado da Paraíba. Está hos-
pedado no Ambassador Ho-
tel.

Antônio Gónzales Casas
— Economista da Cordi-
plan. Hospeda-se no Leme
Palace.
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Gente
Esteia do Queirós

Neta do Barão de Ibia-
paba • primeiro Ministro
da Educação de D Pedro il

t> pioneira do ensino tée-
nico e secundário na Boi-
xada Flutnlnen.se eomeino-
ra seu jublleu de ouro no
magistério,

Filha do educador cen»»
rei.se Anaclcto de Queirós,
que ensinou as primeiras le-
trás ao ex-Presidente Gaste-
lo Branco e ao Marechal
Juarez Távora, Esteia de
Queirós foi uma das fun-
dadoras da Cru/, Vermelha
Brasileira e a primeira iríu-
lher a dirigir uni Tiro de
Guerra, em 1933, por dele-
gação expressa do então
Ministro da Guerra, Eurico
Gaspar Dutra. Foi também
vereadora, cm Nilopolis. e
pelos educandàrios que fun-
dou e dirigiu passaram
mais de quatro mil alunos.
Reside há 50 anos em Nova
Iguaçu.

Tem cinco filhos e quatro
netos, também professores.

Groucho Marx

Acometido de "extrema
fadiga", o último dos ir-
mãos Marx ' internou-se
num hospital de Los Ange-
les. Segundo sua secretária.
Groucho, de 81 anos, náo
tem dormido direito desde
o assassinato dos U atletas
israelenses que partici-
pavam das Olimpíadas de
Munique. O.s médicos nada
informaram .sobre o estado
geral do comediante, mas
há determinação de que ele
repouse pelo menos p o r
duas semanas.
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Geoffrey Francis Fisher

EX-Aróeblspo de Canterbury, partidário infle-
.rire/ da pena de. morte, morreu em Shcrbone aos
85 anos — anunciou oniem um porta-voz da Igreja
Anglicana.

Fisher, internado anteontem num hospital com
derrame cerebral, foi Arcebispo durante 15 a?ios e
provocou grandes controvérsias pela veemência com
que expressava seus pontos-de-vista cm matéria
política c religiosa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, quando
era Bispo de Londres, teve destacada atuação no
socorro às vitimas dos bombardeios. Mas defendeu
a bomba atômica lançada contra Hiro.rima. consi-
derando-a um "salva-vidas", por ter posto fim ri
guerra contra o Japão. Era favorável à pena dc
morte para punir os crimes políticos e o assassi-
nato de policiais.

Como Arcebispo dc Canterbury. foi Primaz da
Igreja Anglicana ate 1061.
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varanda com mar
(do leblon)
num Gomes de Alm
Fernandes
...e. mais do que isso,
uma planta digna da sua atenção!

edifício

RA ANGÉLICO QUARTO
14,96 rn'

Av. Visconde de Albuquerque, 463

Você sabe "ler" uma planta? Esta merece a sua atenção.
Veja bem: varanda no living e no quarto. Há mais, claro...
Dificilmente você tem esta vantagem: os quartos são
atendidos pelo pessoal de serviço sem passar pelo living
ou pela sala de jantar. Você vai à praia, que fica a 3 qua-
dras? Na volta, pode entrar nos banheiros sem passar
pela parte social. Há outros apartamentos assim? Mas
aqui'há outra vantagem: a suite tem 24,22 m2. Quer
outra? O living tem 51,10 m2! E como se fosse pouco
tudo isso e muito mais, você está morando num Gomes
de Almeida Fernandes de 2 salas e 4 quartos, apenas um
por andar, de frente para a Visconde de Albuquerque.
Aqui você não vai apenas morar. Aqui você vive um ver-
dadeiro privilégio social!

Construção em 18 meses
Pagamento em 51 meses

QUARTO
11,10 rn'

f"."_". t» .._.. ;__¦

o _ • o
;*ANHO (UM40

, ttmmmm m_m .

SUITE
18,55 m»

C'R

OUABTO
15,18 m1

1

SALA DE ESTAR
58,86 m'
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Varanda, living, sala de jantar, 4 quartos (1 suite)
2 banheiros sociais e toalete com azulejos deco-
rados até o teto, copa e cozinha com paredes total-
mente azulejadas, .'2 quartos de empregada, 2 va-
gas na garagem incluídas no preço.

Preço a partir de
Sinal _
Mensalidades —
(durante ii cbnéiruçfto)
Nas chaves _
Mensalidades —
(iipós íi construção)

.435.000,00
_ 34.800,00
_ 5.002,00

_. 39.160,00
. 6.293,88

Á*Incorporação, consiruç;"io e acabamento:

GOMES de ALMEIDA
FERNANDES
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no local da obra
e, 463-das 8 às 22 h.

José Mòjica
O ex-cantor o artista dc

cinema, hojo frei José.-
Francisco cl e Guadalupe,
completou ontem 76 anos
de i cl u cl c , cp-celeb.randp,
com mais sete sacerdote.!
da ordem a cine pertence,
missa em sua honra na
catedral de San Francisco
de Lima. no Peru.

Ao sermão, frei Frederico
Prada. guardião do conven-
to onde reside o idolo de
muitas gerações da juven-
tude do passado, disse qu.

a vida de José Mo.iica é um
exemplo de como os lio-
mens podem aproximar-se
de Deus. Oitenta pessoas
presenciaram o ato religio-
so. durante o qual um voca-
lista cantava a balada Eu,
Pecador.

Pedro Muni»
Tara ros Filho

''Forçado" — como faz
questão de dizer —¦ ''pela
após e ntadoria eompulsó-
ria", deixa hoje, aos 70 anos
de idade e após 48 de en-
sino em várias cátedras li-
.gadas á Matemática, a Es-
cola Politécnica da Univer-
sidade Federal da Bahia.

Conhecido pelo tom infor- .
mal e às vezes humorístico
que dava às suas aulas —
''tudo da Mecânica e do
Cálculo Vetorial se aplica
ao casamento'', costumava
afirmar aos alunos calouros

o professor Tavares dei-
xa um difícil problema para
u Universidade resolver:
sua substituição nas 30 ho-
ras de aulas que ministrava
semanalmente requer a
contratação de nada menos
de seis novos professores.

Muniz Tavares, que íol
professor do atual diretor
da Escola, do Senador Josa-
fá Marinho, cio ex-Reitor
Miguel Calmon e do escritor
Wilson Lins. entre outros,
é catedrático de Mecânica
GeraL tendo lecionado tam
bém Cálculo Infinitesimal,
Geometria Analítica. Alge-
bra Linear. Teoria das Fun-
ções e Fundamentos d ;i
Matemática.

Mesmo achando que ain-
da poderia ensinar por
m ais alguns anos —
"aposenta-se o professor,
mas o matemático con-
tinua" - o velho mestre'
irão se considera vitima de
legislação .social: "se comigo
isso não ocorre". — afirma

"para a maior parte das
pessoas a aposentadoria
compulsória aos 70 anos é
uma necessidade."

George C. Scott
Ganhador do Oscar do

ano passado, por sua intcr-
pretação no filme Patton —
prêmio que se recusou :i rc-
ceber — casou-se no dia Li,
em Santa Monica. Califór-
nia. com a atriz Trlsh Van
Devere. E' o terceiro casa-
mento do ator e o segundo
com a mesma mulher.

George Scott. de 4-1 anos,
já se casara anteriormente
três vezes, duas delas com
Trlsh. A atriz, de 31 anos,
também teve um terceiro
casamento.

Hóspedes da cidade

Roíiaii Tito de Almeida •
Industrial cm Uberlândia.
Está hospedado no Hotel
Serrador.

Cyrryl /.. F. Fowlcr —
Vice-presidente c executivo
da -Allls Chalmcrs. de 1111-
nois, EUA. Está no Hotel
Nacional.

Robert G. B u r s h —
Executivo dá Ihgessol Rand,
dos EUA. Hospeda-se no
Copacabana Palace.

ítalo Breda — Diretor da
B.reda Transportes e Turis-
mo. Está hospedado no Ho-
tel Trocadero.

Aldo Alasia — Diretor da
Olivetti de São Paulo. Está
no Leme Palace.

Rafael Moscoso Se.góiia —
Professor de Espanhol da
Universidade do Recife.
Hospeda-se no Hotel Serra-
dor.

Milsud Tozawa — Indus-
trial em Shiboya, no Japão.
Está hospedado no Hotel
Nacional.

F, r. Lanners — Pre-
sidente da Magnus S.A.. de
São Paulo. Está no Hotel
Califórnia.

Petrônio Figueiredo
Deputado federal pelo Es-
tado da Paraíba. Está hos-
pedado no Ambassador Ho-
tel.

Antônio Gonzales casas.
Economista da Colidi-

plan. Hospeda-se no Leme
Palace.
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Piratas na Suécia querem dinheiro e sete croatas
Israel adm
ao Líbano

Telaviv (Reuters/Latin-AFP-ANSA-
UPI-AP-JB) — A tensão voltou a se
agravar no Oriente Médio e é iminente
um novo ataque das tropas israelenses
ao Líbano e à Síria, depois de outra sé-
rie de choques com terroristas árabes on-
tem. num do.s quais dois soldados de Is-
rael morreram e um ficou ferido.

Fontes da capital israelense informa-
ram que o Governo de Telaviv prepara
novas incursões a territórios libaneses e
sírios à procura de bases do.s feddayin.
O pior incidente de ontem ocorreu perto
das colinas dr Golan. nas .proximidades
da linha de cessar-fogo da fronteira cn-
tre Israel e Síria, de onde partiram os
terroristas árabes.
OUTROS CHOQUES

Um grupo de feddayin disparou gra-
nadas do território sirio contra a povoa-
cão de Nahal. nas colinas de Golan,
ocupadas por Israel. Enorme quantidade
de minas an ti veiculos foi descoberta na
zona de Majdalshams, na região do Mon-
te Hermon. Segundo fontes israelenses,
as pegadas des que armaram a.s minas
atravessaram a fronteira com a Síria.

Os dois soldados de Telaviv foram
mortos depois que sua unidade localizou
e avançou noutra um bando dc terroristas
no setor ocupado por Israel a 300 ou 400
metros da linha de cessar-fogo.

Radiofoto AP

ite ataque
e à Síria

Os feddayin, começaram a atirar tão
logo viram as tropas israelenses. O cho-
que se dou perto de unia da.s curvas da
estrada que sobe para Jebel Ros. ao Nor-
te de Ramata e não há informações so-
bre a.s baixas entre os árabes.

O local não é muito longe do ponto
onde os terroristas atacaram um ônibus
oficial em junho passado, ferindo dois
turistas. Depois desse atentado. Telaviv
alvejou bases do.s feddayin na parte Sul
do Libano, conhecida como Fatahland.
por causa do elevado número de mem-
bres da organização terrorista Al Fatah,
Ia concentrados.

ADVERTÊNCIA

O Embaixador soviético na capital li-
banesa, Sarvar Azlmov, avisou ontem ao
Governo do Libano que "a qualquer mo-
monto tropas de Israel invadirão esse
país e a Síria." Segundo fontes diplomo -
ticas. os Estados Unidos já autorizaram
a ofensiva do Telaviv.

Azlmov. conforme a Imprensa de Boi-
nite. advertiu os lideres do Libano quo"Israel está a ponto de levar a cabo uma
operação do larga envergadura contra li-
bnneses o sírios." O Embaixador afirmou
que a "situação ó realmente muito sé-
ria", mas não entrou em outros porme-
nores,

Egito busca apoio da Europa
Roma e Cairo i ANSA-Routers/La-

tin-AFP-AP-UPI-JBi — O Ministro das
Relações Exteriores do Egito. Moham-
med Hassan Zayat, recentemente em-
possado, chegou ontem á capital italia-
na na primeira escala de sua viagem pe-
Ia Europa, durante a qual tentará obter
apoio à política egípcia de confronto
com o.s soviéticos.

Doze judeus residentes em Roma fi-
zeram uma manifestação no aeroporto
contra a presença de Zayat. acusando o
Governo cio Egito de cumplicidade no
ataque dos terroristas palestinos à de-
legação cie Israel nos Jogos Olímpicos.
A policia dissolveu o protesto, apreen-
dendo um cartaz e defendo um estu-
dante.

COM LEONE

Zayat foi recebido onlem à tarde om
audiência especial pelo Presidente ita-
liano, Giovanni Lcone. As conversações
com o Chanceler da Itália, Giuseppe
Mediei, autor do convite da visita, co-
meçarão esta manhã e prosseguirão clu-
rante a tardo, após um banquete oficial
oferecido polo Governo do Roma.

Mediei e Zayat trocarão idéias sobro
a crise do Oriente Médio o as relações
bilaterais entre os dois paises. O Chan-
colei* egípcio rumará amanhã às 11 ho-

~raslocais para Londres, do onde viaja-
rá quarta-feira para Bruxelas, a última
etapa dc seu giro pela Europa. Em se-
guida Zayat irá à Assembléia-Gerál da
ONU em Nova Iorque, passando antes
rapidamente polo Cairo.
COMPRA DE ARMAS

Londre** i UPI-JB i — O Egito pro-
tendo comprar da Grã-Bretanha armas
no valor de USS 250 milhões fCrS 1,5 bi-
lhãoi, revelaram fontes diplomáticas da
capital inglesa. A.s negociações — cerca-
das de muito sigilo - deverão ser cn-
caminhadas pelo Chanceler egípcio Mo-
hammed Hassan Zayat quo chegara a
Londres amanhã.

De acordo com as fontes, a Grã-
Bretanha não deseja vender aviões ou
foguetes terra-terra, que considera ar-
mas ofensivas. O Egito está bastante in-
teressado no novo caça Jaguar (projeto
franco-britanlcoi e em foguetes antiaé-
nos. nias sou podicio dificilmente será
atendido, informam os diplomatas.

A venda de armas ao Cairo tornou-
so possível dias atrás, quando Londres
reformulou sua posição com relação á
crise do Oriento Médio, declarando que"nâo mantém nom tenciona manter
qualquer tipo de embargo à exportação
cie material de guerra aos paises da ré-
gião."

alemães defenderão "feddavin:
Bonn i UPI-AP-JB i — Três advoga-

dos alemães iniciaram ontem a prepara-
ção da defesa dos três feddayin sobrevi-
ventes ao massacre de Munique, enquanto
circulavam rumores de que "os membros
da organização Setembro Negro nunca
chegarão a ser julgados e condenados pc-
los crimes cometidos."

Porta-voz do Ministério do Interior
da Baviera declarou aos jornalistas: "A
espada de Damocles pende sobre nossas
cabeças. As investigações são muito di-
ficeis e é possível que jamais venha a

se realizar um julgamento. Temos traba-
lhado sobre ameaças constantes."
DESCONHECIDOS

Foi para surpresa geral que o Minis-
tório da Justiça alemáo-oeidental anún-
ciou ontem a designação dos três aclvo-
gades para a dolosa dos terroristas

O Ministério, entretanto, não revê-
lou seus nomes, ao mesmo tempo em que
um funcionário do Governo afirmava que
a designação ocorreu "por motivos téc-
nicos processuais."

1 errorista responde a Meir
Cairu * UPI-AP-Routers/LaUn-AFP-

ANSA-JB i "Responderemos à violên-
oia com mais violência" — declarou on-
tem o lider terrorista palestino Farouk
Kudumy. relerindo-se ao quo qualificou
de "ameaças da Primcira-Ministra de
Israel, Golda Meir, de perseguir os fed-
dayin onde quer que estejam ou vão —
o que eqüivale a uma declaração do
guerra."

Farouk Kudumy — que é da Comis-
são Executiva da Organização para a Li-
bertação da Palestina c um dos chefes do
Al Fatah. o grupo terrorista mais nume-
roso — afirmou que "as atividades do.s

foddayin aumentarão nos próximos dias
dentro e fora do Israel."

Ao ser perguntado .se o aparecimento
da organização Setembro Negro, respon-
sável pelo atentado de Munique, signifi-
ca o regresso ás ações clandestinas,
Kudumy disse que "essa é uma célula se-
creta com missões tora da Palestina",
mas se recusou a entrar em pormenores.

Em Trípoli o Chefe de Estado da Li-
bia, coronel Muammar Kadhafi, e o Pre-
sidente do Egito, Anwar Sadat. iniciaram
ontem nova série do conversações para
analisar a situação no Oriente Médio e
estabelecer o plano para a fusão dos dois
paises prevista nara dentro de um uno.

F rança caça quem a denuncia
Pari s (Reuters/Latin-JB i - A

França colocou ontem em alerta todos
os postos de fronteira, portos o aeropor-
tos a fim do impedir a saída do ex-fun-
cionário público Gabriel Aranda, do 34
anos, que reafirmou ter 136 documentos
oficiais envolvendo 48 altas personalida-
des da administração francesa em cri-
mes de corrupção.

A residência dé Aranda. om Paris,
continua permanentemente vigiada pe-
Ia polícia. O escândalo começou quarta-
feira quando o ex-funcionário público
ameaçou divulgar uma nova parte dos
documentos, caso não fosse imediata-
mente suspenso o embarque de jatos
Mirage para a Líbia.

Aranda, que se diz defensor chi

causa israelense, embora não seja ju-
deu, foi assessor de Imprensa do Minis-
tro da Habitação, Albin Chalandon, do-
gaullista. que continuou no Governo do
Presidente Pompidou até a reforma ml-
nisterial de iulho passado. Em entre-
vista ao jornal I/Àürore, Aranda afir-
mou quo "está atuando dentro da lel e
a serviço do Estado.'*

Um tribunal dc Paris abriu inquéri-
to por roubo, recopt.açâo e cumplicidade
após a publicação, quarta-feira, do ai.
guns do.s documentos, mas até agora
não há nenhuma acusação formal con-
tra Aranda. O escândalo preocupa o Go-
verno porque podo sor explorado pela
Oposição nas eleições gerais legislativas
que sorão realizadas até meados de 1973.
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Um (los seqüestradores pula do jato da SAS desviado para Malmoe e que ficou sob
ameaça de explosão se o Governo sueco não libertasse os sete prisioneiros iugoslavos

ngon anuncia gue base
vez

Sí
de Quang Ti de

Saigon (AP-AF'eiVLatin-ANSA-JB
ao apoio da artilhar
ros blindados com
mas. os fuzileiros
vietnamitas reconqu
tem, ppós 40 dias d
dadèla dc Quang Ti

A ofensiva fina:
tomada — que no
foi várias vezes a
começara há cinco
.sistência comunist
tarde, por volta da
violentas lutas no
fortaleza murada.

RESISTÊNCIA
"Só um níllagre poderia ti-

rar-nos agora da fortaleza"
foi o desabafo de um oficial sul-
vietnamita. "Conseguimos, mas
ainda temos do limpar algumas
ruas antes de comemorar."

Os fuzileiros, durante quase
uma semana, mantiveram ata-
oue cerrado contra 500 nor-
ts-vietnamltas c vietcongs on-
trincheirados na cidadela. Uti-

P-UPI-Rcu-
i — Graças
ia c rie car-
lança-cha-
navai» sul-

istaram on-
p luta. a ci-•i.

i para a ro-
último més

nunoiada —
dias. A ro-

\ cedeu à
17h. após

interior cia

llzaram lança-chamas, bom-
bar.dciros da aviação i norte-
americana! o descargas de ar-
tilharia. que acabaram por iso-
lar o inimigo num pequeno boi-
são de resistência no angulo
Noroeste da cidade em ruínas.

A tomacra de Quang Tri,
único reduto ocupado pelos co-
munistas na província mais se-
t?ntrional do Vietname do Sul.
é considerada a maior vitória
militar dos sul-vietnamitas.
desdo quo os norte-vietnamitas
c vietcongs lançaram sua of°n-
siva de primavera, a 30 de mar-
co passado. O.s comunistas, ago-
ra. retêm apenas um corredor
de 25km iunto à faixa desmili-
tarizàdá entro o.s dois Vietnã-
mos. mas mesmo essa área so-
freu severos bombardeios dos
B-52.

O FIM

O assalto final ocorreu de
madrugada, depois quo um oa-
ça-bombardeiro abriu um rombo
na muralha, oom uma bomba.

Foi o momento de os fuzileiros
ponetrarem na cidadela — uma
área de 500 metros quadrados
com muros de sets metros de
altura e cinco de espessura.

Não se divulgou o total do
mortos na batalha, embora so
falem de pesadas baixas entro
o.s comunistas. Há também pri-
siopeiros.

Quang Tri está a cerca de
30kin da Zona Desmilitarizada o.
há meses, era o objetivo princi-
pai da contra-ofensiva das tro-
pas de Saigon. No mês de julho,
foi repelida uma primeira ten-
?ativa de retomada da cidade-
l_a. Os regulares norte-vietnami-
tas. entrincheirados na cidade,
opuseram resistência feroz.

O triunfo foi anunciado em
comunicado pela televisão: "Oi-
tonta e seis dias depois de o
Presidente Nguyen Van Thieu
nnunciar uma campanha de três
meses para recapturar todos os
territórios perdidos, os fuzileiros
assumiram o controle absoluto
da cidadola do Quang Tri hojo,
15 de setembro, às 17h local."

kissinger volla a Washington
Washington -- Paris ÍAFP-

AP-UPI - ANSA - Reuters/Latin-
JBi — Depois dc novo encontro
seeroto em Paris com o.s prin-
cipais delegados norte-vietna-
mitas à conferência do paz. Lo
Duc Tho c Xuan Thuy. Henry
Kissinger regressou ontem mos-
mo a Washington a fim de in-
formar Nixon do resultado do
suas conversações. Volta dc uma
viagem a Moscou. Londres o Pa-
ris.

Kissinger também so avis-
tou com o Presidente Goorgcs
Pompidou na capital francesa.
As consultas são mais uma ton-
fcátlvá para quebrar o impasse
nas negociações dc paz, que até
agora têm sido vãs,

NADA A DIZER

A Casa Branca o o próprio
Kissinger, já no aeroporto, limi-
taram-se a informar da reali-
zação do novo encontro secreto.
Nada mais. Tal tática vem sen-
do cuidadosamente observada
desde a primeira .sério do rcu-
riiôés secretas, om 1970 o, após.
om 1971. Este ano. também hou-
ve consultas a 2 do maio e 19

de julho, 1.° c 14 do agosto, mas
estas foram anunciadas logo
depois de sua realização.

O impasse maior na confe-
rência dc paz se deve à condi-
cão imposta polo Governo Re-
voiucionário Provisório do Viet-
namo do Sul o por Hanói para a
renúncia do Presidente Nguyen
Van Thieu. Sem isso, não há no-
gociações para um acordo de
paz. quo inclua a formação de
um Governo do coligação cons-
tltüído, igualmente, por comu-
nistas e não comunistas.

A delegação norte-vietnami-
ta tampouco deu qualquer in-
formação sobre a entrevista de
Kissinger em Paris c um porta-
voz da Embaixada norte-amo-
rlcaria justificou o segredo lem-
brando que o acordo para on-
contros bilaterais estabeleço que
nenhuma das partes forneça in-
formações sobre a.s conversa-
oõos som o consentimento da
outra.

PELOS PRESOS

Em Vientiané, Laos, o ati-
vista pacifista Davld Delllnger
exortou ontem o Presidente Ni-

b
xon a não prejudicar futuras
gestões para a libertação dc
prisioneiros norte-americanos
om Hanói. valendo-se dos já li-
bertados para o treinamento de
pilotos encarregados de mis-
soes de ataque sobre o Vietnã-
me do Norte.

Deilihgér está a caminho do
Hanói, à frente de uma delega-
ção do sete norte-americanos
que vão levar do volta aos Es-
tados Unidos três prisioneiros
do guerra. A mulher o a mãe de
um do.s presos os acompanham.
Sua chegada a Hanói está pre-
vista para hojo, ainda."Se estes homens forem uti-
lizados para promover, planejar
e guiar futuros ataques não ha-
verá mais libertações" — acl-
vertiu Delllnger. _ esclareceu
que três grupos de três prisio-
nélròs, libertados em 1968 c
1969, foram utilizados por Ni-
xon para finalidades bélicas.

Talvez dentro de uma se-
mana o grupo já esteja de vol-
ta. Os planos de viagem estão
na dependência de fatores dc
segurança, devido aos bombar-
deios aéreos norte-americanos
contra o Vietname do Norte.

Thieu adota lei an ti jornal
Saigon iAP-UPI-JBi - Um

torço do.s 41 jornais sul-vietna-
mitas suspendeu suas edições do
ontem porque o.s proprietários
náo puderam depositar a quan-
tia exigida pela nova lei de ini-
prensa imposta polo Presidente
Van Thiou.

O.s editores esgotaram n
prazo — ontem — para depo-
sltàr USS 46 mil iCrS 277 mil»
como garantia de que todas a.s
multas decorrentes da censura
possam sor paga.s. Entre os jor-

nais que não circularam, esta-
vam um único editado em fran-
cês, um dos dois editados eVn
inglês, três do.s 13 editados om
chinês e novo do.s 25 vletriáml-
tas.

Quando o Governo promul-
gou o novo decreto, a 8 do agos-
to. explicou: "Esperamos quo,
.sob esta nova lei do imprensa,
esta .so renovará e será mais
progressista e responsável dian-
te das necessidades da seguran-
ça nacional e da ordem publi-

ca, ao mesmo tempo em que se-
rão respeitados o.s princípios
fundamentais da liberdade cie
expressão, imprensa o publica-
cão."

O decreto também aumen-
tou as penas do.s editores con-
siderados culpados do lnsurrei-
ção, Incitação à violência, pu-
bilcaçãò de noticias que ponham
em perigo a .segurança nacional
o a ordem pública o, ainda, por
defesa ao comunismo.

Malmoe, Suécia 'AP-AFP-
UPl-ANSA-Reutcrs/L a ti n-JBi

— Depois que o Governo sueco
concordou om lhos entregar se-
te terroristas iugoslavos presos
na Suécia, os três nacionalistas
croatas quo seqüestraram ontem
um jato DC-9 com 83 pessoas a
bordo passaram a exigir também
CrS 1 200 mil para libertar todos
os passageiros do avião.

O jato da Scandinavlan
Airlines System iSASi voava
entro Gotemburgo o Estocolmo
quando os três piratas o obri-
saram a se desviar para Mal-
moe, no Sul do pais, No Aero-
porto do Bulltofa, as negocia-
ções entro eles o o Governo du-
raram 11 horas até que come-
çou a troca dos passageiros pe-
los iugoslavos, já de madrugada.
Apenas 30 passageiros foram li-
bertados, quando os três pri-
rneiròs croatas entraram no
avião.

RECUSA

As autoridades informaram
que um do.s sete prisioneiros
exigidos so recusou a ser troca-
do. O.s seqüestradores pediram
então que ele se aproximasse
do avião pessoalmente, só depois
começando a troca. Os seis ou-
tros estavam om dois carros po-
liciais que estacionaram iunto
ao avião.

A exigência dc dinheiro foi
feita depois que os 30 passagei-
ros foram libertados e. cm prin-
oipio. o Primeiro-Ministro Olaí
Palmo a rejeitou alegando que
não fazia parte cio acordo an-
toriormente feito.

Entre os sete prisioneiros
incluem-se Miro Baresik, de 21
anos, e Andjelko Brajkov.c, cie'
25, condenados à prisão perpè-
tua pelo assassínio do Embai-
xador da Iugoslávia em Estocol-
mo, Vladimir Rolovic. no ano
passado. Ambos se encontravam
entre os 15 que recentemente
fugiram de uma prisão e depois
foram recapturados.

Os outros cinco, presos por
diversos crimes o cuja liberta-
ção o.s seqüestradores do jato
pediram, são: Antest Stojanov,
Sfanko Miliccvic. Lomo Marinko.
Ivan Vujicevic o Blago Mikulic.

O presidente da Associação
de Croatas Matija Gubec, Vladi-
mir Rozijan, afirmou om Esto-
colmo quo o seqüestro "foi um
golpe para mim. Os croatas da
Suécia condenamos enérgica-
mente tais atitudes." Mas o Mo-
vimento Ustashi, do orientação
anticomunista, que luta contra o
Governo de Josip Broz Tito, con-
ta com vários seguidores entre
os 15 a 20 mil habitantes de
origem croata na Suécia, e pra-
ticou uma série de sequestros e
assassinios políticos no país nos
últimos anos.

Enquanto o Ministro da Jus-
tiça da Suécia. Lennart Geijer.
que interrompeu com urgência
uma viagem que realizava pelo

i Malmoe também
procedia a nego-
o.s seqüestradores

o o aparelho per-
manecla cercado pela policia, o
Primeiro-Ministro Oolaf Palme
realizava uma longa sessão de
emergência com seu Gabinete,
om Estocolmo, para deliberar
sobre o caso.

IMPEDIR. UMA OPÇÃO

No momento em quo o Pre-
inicr Palme anunciava a deci-
são de aceitar a troca, os sete
presos já estavam sondo reco-
lindos por helicópteros da For-
ça Aérea das prisões de Gote-
burgo, Hall, Tidaholm e Oeste-
raaker e conduzidos para o ae-
roporto dc Bulltofta — tudo
conformo a exigência dos três
seqüestradores, que ordenavam
ainda serem enviados para ou-
tro pais — não especificado —
num mesmo helicóptero com os
prisioneiros a serem libertados.

"Tomamos uma série de me-
didas de segurança e cmcrgòn-
cia no aeroporto", afirmou Pai-
me, indicando que a policia sue-
ca poderia tentar impedir que
os 10 i piratas o prisioneiros i
deixassem o pais. E acrescentou:"Fizemos o que devíamos para
salvar a vida das pessoas a bor-
do, niiu* náo discutirei nossos
plnnos futuros. Há grandes ris-
cot envolvidos." Fora os seques-
trf/.tores, são 79 passageiros e
quatro tripulantes.

Ao anoitecer, o aeroporto
permaneceu todo ás escuras. To-
dos os holofotes foram desliga-
dos, e apenas so viam as som-
bras dos policiais que so mo-
viam pela pista, á distancia. Na
sala de embarque, quase mil
pessoas, na maioria passageiros,
viviam clima de expectativa.

pais
Sul).

Sul do
fica no
ciações com

i polo rádioi

DO BRASIL e o BAIMGO BAMDESRAMTES
4S/V1 rJN/Vl convidam para a
KíPy S^ÍPy EXPOSIÇÃO DE FLORES 

'

Hoje, das 10 às 22 horas, no Copacabana Palace Hotel.
Entrada Franca - Av. N.S. Copacabana 291
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Suécia cede e troca sete croatas por 83 reféns
Israel admite ataque
ao Líbano e à Síria

Telaviv (Reu.ers/Latin-AFP-ANSA-
UPI-AP-JB i A tensão voltou a sc
agravar no Oriente Médio e é iminente
um novo ataque das tropas israelenses
ao Libano e á Siria. depois de outra sé-
rie de choques com terroristas árabes on-
tem, num dos quais dois soldados de Is-
rael morreram e um ticou ferido.

Fontes da capital israelense informa-
ram que o Governo de Telaviv prepara
novas incursões a territórios libaneses e
sírios á procura de bases dos feddayin,
O pior incidente de ontem ocorreu perto
das colinas de Golan, nas proximidades
da linha de cessar-fogo da fronteira en-
tre Israel e Siria. de onde partiram os
terroristas árabes.
OUTROS CHOQUES

Um grupo de feddayin disparou gra-
nadas do território sírio contra a povoa-
ção de Nahat, nas colinas de Golan.
ocupadas por Israel. Enorme quantidade
de minas antíveiculos foi descoberta na
zona de Majdalshams, na região cio Mon-
te Hermon. Segundo fontes israelenses,
as pegadas dos que armaram as minas
atravessaram a fronteira com a Siria.

Os dois soldados de Telaviv loram
mortos depois que sua unidade localizou
c avançou contra um bando dc terroristas
no setor ocupado por Israel a 300 ou 400
metros da linha de cessar-fogo.

Os feddayin, começaram a. atirar tão
logo viram as tropas israelenses. O cho-
que se deu perto de uma das curvas da
estrada que sobe para .lebel Ros, ao Nor-
te de Ramata e não ha informações so-
bre as baixas entre os árabes.

O local náo é muito longe do ponto
onde os terroristas atacaram um ônibus
oficial em junho passado, ferindo dois
turistas. Depois desse atentado. Telaviv
alvejou bases dos feddayin na parte Sul
do Libano. conhecida como Fatahland.
por causa do elevado número de mem-
bros da organização terrorista Al Fatah,
Ia concentrados.

ADVERTÊNCIA

O Embaixador soviético na capital li-
banesa, Sárvar Azimov. avisou ontem ao
Governo do Líbano que "a qualquer mo-
menlo tropas de Israel invadirão esse
pais c a Siria." Segundo fontes diploma-
ticas. os Estados Unidos já autorizaram
a ofensiva de Telaviv.

Azimov, conforme a imprensa de Bei-
rute, advertiu os lideres do Líbano que"Israel está a ponto de levar a cabo uma
operação de larga envergadura contra li-
ba neses e sírios." O Embaixador afirmou
que a "situação é realmente muito sé-
ria", mas não entrou em outros porme-
nores.

Egito busca apoio da Europa
Roma e. Cairo I ANSA-Reuters/La-

_tin-AFP-AP-UPI-JBi - O Ministradas
Relações Exteriores do Egito. Molíãm-^
med Hassan Zayat, recentemente em-
possado, checou ontem á capital italia-
na na primeira escala dc sua viagem pe-
Ia Europa, durante a qual tentará obter
apoio á politica egípcia de confronto
com os soviéticos.

Doze judeus residentes em Roma fi-
zeram uma manifestação no aeroporto
contra a presença de Zayat, acusando o
Governo do Egito de cumplicidade no
ataque dos terroristas palestinos á de-
legação de Israel nos Jogos Olímpicos.
A polícia dissolveu o protesto, apreen-
dendo um cartaz c detendo um estu-
dante.

COM LEONE

Zayat foi recebido ontem á tarde em
audiência especial pelo Presidente ita-
liano, Giovanni Leone. As conversações
com o Chanceler da Itália, Giuseppc
Mediei, autor do convite da visita, co-
meearão esta manhã e prosseguirão du-
rante a tarde, após um banquete oficial
oferecido pelo Governo de Roma.

Mediei e Zayat trocarão idéias sobre
a crise do Oriente Médio e as relações
bilaterais entre os dois paises. O Chan-
celer egípcio rumará amanhã às 11 ho-

ras locais para Londres, de onde viaja-
rá quarta-feira para Bruxelas, a última"efãjia" 

de seu pim-ir-fri rVimp*., F"*1 c°
guida Zayat irá à Assembléia-Geral da
ONU em Nova Iorque, passando antes
rapidamente pelo Cairo.
COMPRA DE ARMAS

Londrc.t i UPI-JB i — O Egito pre-
tende comprar da Grã-Bretanha armas
no valor de USS 250 milhões fCrS 1.5 bi-
Iháoi. revelaram fontes diplomáticas da
capital inglesa. As negociações — cerca-
das de muito sigilo - deverão ser en-
caminhadas pelo Chanceler egípcio Mo-
hammcd Hassan Zayat que chegará a
Londres amanhã.

De acordo com as fontes, a Grã-
Bretanha não deseja vender aviões ou
foguetes terra-terra. que considera ar-
mas ofensivas. O Egito está bastante in-
teressado no novo caça Jaguar i projeto
franco-britanicoi e em foguetes antiaé-
reos. mas seu pedido dificilmente será
atendido, informam os diplomatas.

A venda de armas ao Cairo tornou-
sc possível dias atrás, quando Londres
reformulou sua posição com relação à
crise do Oriente Médio, declarando que

não mantém nem tenciona manter
qualquer tipo de embargo á exportação
de material de guerra aos paises cia re-
gião."

Alemães defenderão ''feddayin"
Bonn I UPI-AP-JBi — Três advoga-

dos alemães iniciaram ontem a prepara-
cão da defesa dos três feddayin sobrevi-
ventes ao massacre dc Munique, enquanto
circulavam rumores de que "os membros
da organização Setembro Negro nunca
chegarão a ser julgados e condenados pe-
ios crimes cometidos."

Porta-voz do Ministério do Interior
da Baviera declarou aos jornalistas: "A
espada de Damocles pende sobre nossas
cabeças. As investigações são muito di-
ficeis e é possível que jamais venha a

se realizar um julgamento. Temos traba-
ihado sobre ameaças constantes."
DESCONHECIDOS

Foi para surpresa geral que o Minis-
tério da Justiça alcmão-ocidental anun-
ciou ontem a designação dos três advo-
gados para a defesa dos terroristas.

O Ministério, entretanto, nâo revê-
iou seus nomes, ao mesmo tempo em que
um funcionário do Governo afirmava que
a designação ocorreu "por motivos téc-
nicos processuais."

Terrorista responde a Meir
Cairo lUPI-AP-Reuters/Latin-AFP-

ANSA-JB) —- "Responderemos à violén-
cia com mais violência" — declarou on-
tem o lider terrorista palestino Farouk
Kudumy. referindo-se ao que qualificou
de "ameaças da Primcira-Ministra de
Israel, Golda Meir. dc perseguir os fed-
dayin onde quer que estejam ou vão --
o que eqüivale a uma declaração de
guerra."

Farouk Kudumy — que é da Comis-
são Executiva da Organização para a Li-
bertação da Palestina e um dos chefes do
Al Fatah. o grupo terrorista mais nume-
roso — afirmou que "as atividades dos

feddayin aumentarão nos próximos dias
dentro e fora de Israel."

Ao ser perguntado se o aparecimento;
da organização Setembro Negro, respon-
sável pelo atentado cie Munique, signifi-
ca o regresso às ações clandestinas,
Kudumy disse que "essa é uma célula se-
creta com missões fora da Palestina",
mas se recusou a entrar em pormenores.

Em Trípoli o Chefe de Estado da Li-
bia, coronel Muammar Kadhafi, e o Pre-
sidente do Egito, Anwar Sadat, iniciaram
ontem nova série de conversações para
analisar a situação no Oriente Médio e
estabelecer o plano para a fusão dos dois
países prevista para dentro de um ano.

Franca caça quem a denuncia
Paris i Reuters. Latin-JBi — A

França colocou ontem em alerta todos
os postos de fronteira, portos e aeropor-
tos a fim de impedir a saída do ex-fun-
cionário público Gabriel Aranda, de 34
anos, que reafirmou ter 136 documentos
oficiais envolvendo 48 altas personalida-
des da administração francesa em cri-
mes de corrupção.

A residência de Aranda, em Paris,
continua permanentemente vigiada pe-
Ia polícia. O escândalo começou quarta-
feira quando o ex-funcionário público
ameaçou divulgar uma nova parte dos
documentos, caso não fosse imediata-
mente suspenso o embarque de jatos
Mirage para a Líbia.

Aranda, que se diz defensor cia

causa israelense, embora não seja ju-
deu, foi assessor de imprensa do Minis-
tro da Habitação, Albln Chalandon. de-
paullista, que continuou no Governo do
Presidente Pompidou até a reforma mi-
ni.sterial de julho passado. Em entre-
vista ao jornal L-Aurore, Aranda afir-
mou que "está atuando dentro da lei e
a serviço do Estado."

Um tribunal de Paris abriu inquéri-
to por roubo, receptação e cumplicidade
após a publicação, quarta-feira, de al-
guns dos documentos, mas até agora
não há nenhuma acusação formal con-
tra Aranda. O escândalo preocupa o Go-
verno porque pode ser explorado pela
Oposição nas eleições gerais legislativas
que sorão realizadas até meados de 1973.
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Um cobertor cobre o corpo do homem morto, carbonizado em seu próprio carro, em
frente ao Hotel Imperial de Belfast. O carro foi envolvido pelas chamas provocadas
por uma explosão terrorista no hotel. Atordoado, o homem não pôde deixar o carro

Saigon anuncia que base
dto uang 1 ri caiu de mez

Saigon l AP-AFP-UPI-Reu-
ters/Latin-ANSA-JBi — Graças
ao at.oio da artilharia e de car-
ros blindado, com lança-cha-
mas. os fuzileiros navais sul-
vietnamitas reconquistaram on-
tem, após 40 dias de luta. a ci-
dadela dc Quang Tri.

A ofensiva final para a re-
tomada — que no último mês
foi várias vezes anunciada —
começara há cinco dias. A re-
sistência comunista cedeu à
tarde, por volta das 17h. após
violentas lutas no interior da
fortaleza murada.

RESISTÊNCIA
"Só um milagre poderia ti-

rar. hos agora da fortaleza" —
foi o desabafo de um oficial sul-
vietnamita. "Conseguimos, mas
ainda temos de limpar algumas
ruas antes de comemorar."

Os fuzileiros, durante quase
uma semana, mantiveram ata-
mi. cerrado contra 500 nor-
t.-vietnamitas e vietcongs en-
trincheiraclos na cidadela. Uti-

lizarám lança-chamas, bom-
bardeiros da aviação I norte-
americana) e descargas de ar-
filharia, que acabaram por iso-
lar o inimigo num pequeno boi-
são de resistência no angulo
Noroeste da cidade em ruínas.

A tomada de Quang Tri.
único reduto ocupado pelos co-
munistas na província mais se-
tentrional do Vietname do Sul.
é considerada a maior vitória
militar dos sul-vietnamitas.
desde que os norte-vietnamitas
e vietcongs lançaram sua ofen-
siva de primavera, a 30 de mar-
co passado. Os comunistas, ago-
ra, retêm apenas um corredor
de 25km junto à faixa desmili-
tarizada entre os dois Vietnã-
mes. mas mesmo essa área so-
freu severos bombardeios dos
B-52.

O FIM

O assalto final ocorreu de
madrugada, depois que um ca-
ça-bombardeiro abriu um rombo
na muralha, com uma bomba.

Foi o momento de os fuzileiros
penetrarem na cidadela — uma
área de 500 metros quadrados
com muros de sete metros de
altura e cinco de espessura.

Não se divulgou o total dc
mortos na batalha, embora se
falem de pesadas baixas entre
os comunistas. Há também pri-
sioneiros.

Quang Trl está a cerca de
30km da Zona Desmilitarizada e,
há meses, era o objetivo princi-
pai da contra-ofensiva das tro-
lias de Saigon. No mès de julho,
foi repelida uma primeira ten-
tativa de retomada da cidade-
ia. Os regula res norte-vietnami-
tas, entrincheirados na cidade,
opuseram resistência feroz.

O triunfo foi anunciado em
comunicado pela televisão: "Oi-
tenta e seis dias depois de o
Presidente Nguyen Van Thieu
anunciar uma campanha dc três
meses para recapturar todos os
territórios perdidos, os fuzileiros
assumiram o controle absoluto
da cidadela dc Quang Tri hoje.
15 de setembro, às 17h local."

Kissimer vol ia a Washington
Washington — Paris (AFP-

AP-UPI - ANSA - Reuters/Latin-
JBi —- Depois de novo encontro
secreto em Paris com os prin-
cipais delegados norte-vietna-
mitas à conferência de paz. Le
Duc Tho e Xuari Thuy. Henry
Kissinger regressou ontem mes-
mo a Washington a fim de in-
formar Nixon do resultado de
suas conversações. Volta de uma
viagem a Moscou, Londres e Pa-
ris.

Kissinger também se avis-
tou com o Presidente Georges
Pompidou na capital francesa.
As consultas são mais uma ten-
tativa para quebrar o impasse
nas negociações de paz. que ate
agora têm sido vãs,

NADA A DIZER

A Casa Branca c o próprio
Kissinger, já no aeroporto, limi-
taram-se a informar da reali-
.ação do novo encontro secreto.
Nada mais. Tal tática vem sen-
do cuidadosamente observada
desde a primeira série de reu-
niões secretas, em 1970 e. após.
em 1971. Esto ano, também hòü-
ve consultas a _ de maio c 19

de julho. l.° e 14 de agosto, mas
estas foram anunciadas logo
depois de sua realização.

O impasse maior na conte-
rência de paz se deve à condi-
cão imposta pelo Governo Re-
volucionário Provisório do Viet-
name do Sul e por Hanói para a
renúncia do Presidente Nguyen
Van Thieu. Sem isso, não há ne-
cociações para um acordo de
paz, que inclua a formação de
um Governo de coligação cons-
tituido. igualmente, por comu-
nistas e não comunistas.

A delegação norte-vietnami-
ta tampouco deu qualquer in-
formação sobre a entrevista de
Kissinger em Paris e um porta-
voz da Embaixada norte-ame-
rlcana justificou o segredo lem-
brando que o acordo para en-
contros bilaterais estabelece que
nenhuma das partes forneça in-
formações sobre as conversa-
ções sem o consentimento da
outra...

PELOS PRESOS

Em Vientianc. Laos. o ati-
vista pacifista David Delllngér
exortou ontem o Presidente Ni-

xon a não prejudicar futuras
gestões para a libertação de
prisioneiros norte-americanos
em Hanói. valendo-se dos já li-
bertados para o treinamento de
pilotos encarregados de mis-
soes de ataque sobre o Vietnã-
me do Norte.

Dcllinger está a caminho dc
Hanói, á frente dc uma delega-
ção de sete norte-americanos
que vão levar de volta aos Es-
tados Unidos três prisioneiros
de guerra. A mulher e a mãe dc
um dos presos os acompanham.
Sua chegada a Hanói está pre-
vista para hoje, ainda."Se estes homens forem uti-
lizados para promover, planejar
e guiar futuros ataques não ha-
verá mais libertações" — ad-
vertiu Dellinger. E esclareceu
que três grupos de três prisio-
nciros, libertados cm 1968 c
19G9, foram utilizados por Ni-
xon para finalidades bélicas.

Talvez dentro de uma se-
mana o grupo já esteja de vol-
ta. Os planos de viagem estão
na dependência de fatores de
segurança, devido aos bombar-
deios aéreos norte-americanos
contra o Vietname do Norte.

Thieu adota lei antijornal
Salgon 1AP-UPI-JB1 -- Um

terço dos 41 jornais sul-vietna-
mitas suspendeu suas edições de
ontem, porque os proprietários
não puderam depositar a quan-
tia exigida pela nova lei de im-
prensa imposta pelo Presidente
Van Thieu.

Os editores esgotaram o
prazo — ontem — para depo-
sitar US$ 46 mil iCr. 277 mil)
como garantia de que todas as
multas decorrentes da censura
possam ser pagas. Entre os jor-

nais que não circularam, esta-
vam um único editado om fran-
cês, um dos dois editados em
inglês, três dos 13 editados em
chinês e nove dos 25 vietnami-
tas.

Quando o Governo promul-
gou o novo decreto, a 8 de agos-
to, explicou: "Esperamos que,
sob esta nova lei de imprensa,
esta se renovará e será mais
progressista e responsável dian-
te das necessidades da seguram-
ça nacional e da ordem públi-

ca. ao mesmo tempo em que se-
rão respeitados os princípios
fundamentais da liberdade de
expressão, imprensa e publica-
ção."

O decreto também aumen-
tou as penas dos editores con-
siderados culpados de lnsurrei-
ção. incitação à violência, pu-
blicação de notícias que ponham
em perigo a segurança nacional
c a ordem pública e. ainda, por
defesa ao comunismo.

Malmoc, Suécia I UPI-AP-
Reuters/Latin-AFP-ANSA-JBi —
O Governo sueco concordou
ontem em libertar sete croatas
presos na Suécia, por exigência
de três nacionalistas croatas que
seqüestraram um jato DC-0 com
mais 83 pessoas a bordo, amea-
çando explodir o aparelho com
todos os seus ocupantes no pra-
zo do oito horas*.

O jato da Scandinavian Air-
unes System tSASi fazia vôo do-
mestiço entre Goteburgo e Esto-
colmo, quando o piloto comu-
nicou, através do rádio, que três
homens armados com pistolas
ordenavam mudar de rumo pa-
ra Bulltoíta, em Malmoe. Os pi-
ratas exigiram que fossem leva-
dos para fora do pai. junto com
os sete resgatados.

EMERGÊNCIA

Entre os sete prisioneiros
incluem-se Miro Baresik, de 21
anos. o Andjelko Brajkovic, de
25, condenados a prisão perpé-
tua pelo assassínio do Embai-
xadpr da Iugoslávia em Estocol-
mo. Vladimir Rolovic. no ano
passado. Ambos se encontravam
entre os 15 que recentemente
fugiram de uma prisão e depois
foram recapturados.

Os outros cinco, presos .por
diversos crimes e cuja liberta-
ção os seqüestradores do jato
pediram, são: Antest Stojanov,
Stanko Milicevic, Lemo Marinko,
Ivan Vujicevic e Blago Mikulic.

O presidente da Associação
de Croatas Matija Gubec, Vladi-
mir Rozijan, afirmou em Esto-
colmo que o seqüestro "foi um
golpe para mim. Os croatas da
Suécia condenamos enérgica-
mente tais atitudes." Mas o Mo-
vimento Ustashi, de orientação
anticomunista, que luta contra o
Governo de Josip Broz Tito, con-
ta com vários seguidores entre
os 15 a 20 mil habitantes de
origem croata na Suécia, e pra-
ticou uma série de sequestros e
assassínios políticos no país nos
últimos anos.

Enquanto o Ministro da Jus-
tiça da Suécia, Lennart Geijer,
que interrompeu com urgência
uma viagem que realizava pelo
Sul do país (Malmoe também
fica no Sul), procedia a nego-
ciações com os seqüestradores
(pelo rádiol e o aparelho per-
manecia cercado pela polícia, o
Primeiro-Ministro Oolaf Palme
realizava uma longa sessão de
emergência com seu Gabinete,
em Estocolmo, para deliberar
sobre o caso.

IMPEDIR, UMA OPÇÀO

No momento em que o Pre-
niicr Palme anunciava a deci-
são de aceitar a troca, os sete
presos já estavam sendo reco-
lhidos por helicópteros da For-
ca Aérea das prisões de Gote-
burgo, Hall, Tidaholm e Oeste-
raaker e conduzidos para o ac-
roporto de Bulltoíta —- tudo
conforme a exigência dos três
seqüestradores, que ordenavam
ainda serem enviados para ou-
tro pais — não especificado —
num mesmo helicóptero com os
prisioneiros a serem libertados.

"Tomamos uma série de me-
didas de segurança e emergên-
cia no aeroporto", afirmou Pai-
me, indicando que a policia sue-
ca poderia tentar impedir que
os 10 (piratas e prisioneiros)
deixassem o pais. E acrescentou:

. "Fizemos o que devíamos para
salvar a vida das pessoas a bor-
do, mas não discutirei nossos
planos futuros. Há grandes ris-
cos envolvidos." Fora os seques-
tradores, são 79 passageiros e
quatro tripulantes.

Ao anoitecer, o aeroporto
permaneceu todo às escuras. To-
dos os holofotes foram desliga-
dos, e apenas se viam as som-
bras dos policiais que se mo-
viam pela pista, à distancia. Na
sala de embarque, quase mil
pessoas, na maioria passageiros,
viviam clima de expectativa.

Pouco depois que o DC-9
aterrissou em Malmoe, três pas-
sageiros receberam permissão
para desembarcar do avião, dois
para entrarem em contato com
as autoridades, c o outro porque
sofria dc diabete.

O JORNAL DO BRASIL e o BAIMCO BAIMDESHASMTE
r-Js/VL, 4WU convidam paroa

EXPOSIÇÃO DE FLORES
Hoje, das 10 às 22 horas, no Copacabana Palace Hotel.
Entrada Franca -Av. N.S. Copacabana 291
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Americanos
buscam
7 náufragos

Long Beach. Califórnia
¦ UPI-JB) — Três aviões o
dois navios procuravam on-
tom cinco marinholros, uma
mulher e um menino mexi-
cano que se lançaram ao
mar numa balsa salva-
vidas, segunda-feira, quan-
do seu navio se incendiou
em frente a Baixa Califôr-
nla.

O.s náufragos carecem de
água potável e de alimentos
na balsa, segundo disse neio
rádio a uma Intérprete da
ilha de Cedros o capitão cio
navio, Juan Petit. Este disse
que seu navio — o Turista
— levava a bordo duas bal-
sas salva-vidas, uma das
qual s apareceu flutuando
vazia a 200 milhas náuticas
ao Sul de San Diego.

ÁREA EXPLORADA

Petit acredita que os sete
abandonaram o Turista uti-
lixando a outra balsa, a
qual deve estar à deriva.
Dois helicópteros da guarda
costeira, um avião, um bar-
co guarda-costa e um navio
da Marinha de Guerra
Mexicana exploram as
águas, desde Punta Baja
até Punta Eugênia, em bus-
ca dos náufragos.

Oito tripulantes fora m
resgatados do Turista após
o incêndio e um barco de
pesca mexicano rebocou o
navio até o porto de En-
senada, no México. A guar-
da costeira disse que o
navio não corre o risco de
afundar.

Barcaça na-_>

mula sete
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Choque no
ameaça afundar navio
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ÍSros^cc^/eiyTR^ destruindo a sala de máquinas

Cubo HaUoras, Carolina do Norte, e
p.órtsmoüitii Virgínia (ÜPlfAP-JBi - O
eartiuciro República dc Colômbia está
ameaçado de afundar na costa da Caro-
lina cio Norte devido á destruição de sua
sala de máquinas pelo cargueiro, Trans
Hatoail, de registro norte-americano.

Da tripulação do República, encon-
tra-se desaparecido Miguel Antônio Dar-
ragô, identificado como o prlmeiro-oficial
da casa de máquinas. Teme-se que ele
esteja sob os escombros, pois o Hawaii
penetrou cerca de 10 metros dentro da
sala de máquinas do barco colombiano,
licando ambos presos uni ao outro.
"CEMITÉRIO DO ATLÂNTICO"

Mais quatro marinheiros do cargucl-
ro colombiano. Luis Bareac, José Cordo-
ba, Nelson Betancourt e César Kzno. fi-
caram feridos com queimaduras e foram
conduzidos para um hospital cie Eliza-
beth City, na Carolina do Norte.

A colisão ocorreu na noite de quin-
ta-feira e ambos flutuavam ontem á dr-
riva. a cerca de 12 milhas da costa, numa
área conhecida pelos marinheiros como
Cemitério do Atlântico, devido ao gran-
de número de navios que ali já afunda-
ram. O serviço da guarda costeira náo

pode determinar a.s causas do choque,
pois o mar estava calmo e a visibilidade
era boa, alcançando 20 quilômetros.

Depois do acidente, o combustível
derramado — dois reservatórios sofreram
ruptura com o impacto —• flutuava em
tomo dos dois barcos. O -lei)_b.ic_ foi
abandonado em seguida por sua tripu-
lação. permanecendo a bordo, por mais
duas horas, o capitão e seu imediato á
espera de que a situação se definisse.

EVITAR O RISCO

Como o barco colombiano está pra-
ticamente sustentado pelo Hawaii o co-
mandante do primeiro disse achar que
"nem que quisessem, poderiam separar-
se", manifestando seu temor de que o
República afunde, no caso dc uma ten-
tativa de separação. No entanto, inspe-
tores da guarda costeira iniciaram ontem
uma série de estudos para determinar
se os navios podem ser separados sem
maiores riscos. Em caso contrário, terão
que ser rebocados juntos para o porto.

Não se esclareceu de quantos ho-
mens era composta a tripulação de am-
bas as naves, mas o serviço de guarda
costeira declarou que um cargueiro da-
quele tipo exige de 35 a 40 marinheiros.

b.i gentina

lt o s á rio, A r g e n tina
(Latin- ANSA-AP-JB i —
Equipes de socorro do Dis-
trito Naval argentino estão
desde a manhã de ontem
empenhadas na busca dos
sete tripulantes que morre-
ram ao naufragar a bar-
caça Curiyu, no rio Paraná.
a 396 quilômetros de Bue-
nos Aires, na manhã de
quarta-feira.

A embarcação, de 35 me-
tros de comprimento e de
propriedade da empresa es-
tatal Yacimientos Carboni-
feros Piscales 'YCFi, havia
partido do porto de Capitai.
Bermudez rumo a Buenos
Aires, cum uma carga de
650 toneladas de ácido sul-
fúrico. reforçando a hlpóte-
se de que uma explosão te-
nha sido a causa do aciden-
te ocorrido nas proximi-
dados da desembocadura de
Arroyo Seco. A relação de
vitimas inclui Fernando Ra-
mos, Felipe Figueroa, Mar-
ceio Machin. Ramoi. Guil-
len. Ricardo Lopez, Ruben
Ramirez e Niccforo Aceve-
do.

Árabes se
rebelam em
barco grego

Lima e Bogotá
(AP-JB) — Foi necessá-
ria a intervenção dos
cônsules da Grécia e do
Egito para resolver um
conflito a bordo do barco
grego Glyfada — anco-
rado em Lima — cujo
capitão. Vasilios Theolo-
gos, afirma ter sido ame-
açado por três de seus
tripulantes, de naciona-
lidade árabe.

Em represália, o capi-
tão se recusava a pagai-
o soldo devido aos três,
mas após uma conferên-
cia dos cônsules com as
partes 1 i t i g a nt e s , o
comandante retirou sua
denúncia e pagou a dívi-
da. Os tripulantes ára-
bes envolvidos na quês-
tão permanecerão em Li-
ma por alguns dias. até
que a companhia pro-
prietária do barco lhes
envie passagens para re-
gressarem a seus respec-
tivos países.
ENCALHADO

Em Bogotá, fontes
m arítimas informaram
que o cargueiro de 15
mil toneladas Loula,
também de bandeira gre-
ga, encalhou quinta-
feira nas proximidades
da ilhota de Quitasueno,
no mar das Caraíbas.

Um barco de pesca co-
lombiano e um reboca-
dor norte-americano, que
tentaram chegar ao lo-
cal para prestar socorros
ao cargueiro, foram obri-
gados a desistir da tare-
fa e retroceder, devido ao
*iau tempo.
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MUITA FAZ EM SUA V
DIF .CIOS DE GFlAN

A FUAQ N.S. DA PAZ,
ACÂO DE IPANEMA.

ELUXO

Rua Barão da Torre, 372 -
Pronto.
Apenas 9 apartamentos, 1 por andar.
Salão, sala de jantar, 4 quartos (sendo 1
suíte), 2 banheiros sociais, toillete, copa-
cozinha, área de serviço, dependências
de empregada e garagem. Frente tam-
bém para a Rua Redentor.

m
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Rua Barão da Torre, 390 -
Entrega em 7 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por .\m\,\\.
Salão, 3 quartos (sendo 1 suite;, 1 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha, depen-
ciências de empregada e garagem.

O acabamento de
todos os apartamentos é de uma
.sofisticação inigualável:
Play-grounds suspensos e salões
de festas. Mármore nos pilotis
e nas fachadas.

Haíls de entrada em graniu),
esquadrias de alumínio e
vidros fumée.
Os banheiros são em.mármore
e azulejos decorados.

E os azulejos decorados
continuam cobrindo as
paredes todas, desde as cozinhas
até as garagens, passando
pelas áreas de serviço.

Rua Maria Quitéria, 73 -
Entrega em 5 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por andar.
Salão. 3 quartos, 2 banheiros sociais, copa-
cozinha, dependências de empregada e
garagem.

PREÇOS A PARTIR DE
CR$ 410.000,00.
VENHA CONVERSAR CONOSCO
A FORMA DE PAGAMENTO.
VOCÊ TEM ATÉ 32 MESES PARA
PAGAR SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA.

Visite nosso stand central
na Rua Redentor, 32,
e lá encontrará um
de nossos corretores para J^
acompanhá-lo a todos
os nossos prédios.
Mas visite logo,
porque a paz foi feita _
para poucos. ;;-ájÉ

Rua Redentor, 32 -
Entrega em 12 meses.
Apenas 8 apartamentos, 1 por andar.
Salão, sala de jantar, varanda, 4 quartos
(sendo l suíte), 3 banheiros sociais, copa-
cozinha, dependências de empregada e
2 vagas de garagem. Frente também para
a Rua Nascimento Silva.
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Americanos
buscam
7 náufragos

Long Beach, Califórnia
(UPI-JBi ¦— Três aviões e
dois navios »procuravam on-
tem clnoo marinheiros, unia
mulher e um menino mexi-
cano que se lançaram ao
mar numa balsa salva-
vidas, segunda-feira, quan-
do seu navio se incendiou
em frente à Baixa Callfór-
nia.

Os náufragos carecem de
água potável e de alimentos
na balsa, segundo disse pelo
rádio a uma intérprete da
ilha de Oedros o cajpttão do
navio, Juan Petit. Este disse
que seu navio — o Turista
— levava a bordo duas bai-
sas salva-vidas, uma das
quais apareceu flutuando
vazia a 200 milhas náuticas
ao Sul dc San Diego.

ÁREA EXPLORADA

Petit acredita que os sete
abandonaram o Turista uti-
lizando a outra balsa, a
qual deve estar à deriva.
Dois helicópteros da guarda
costeira, um avião, um bar-
co guarda-costa e um navio
da Marinha de Guerra
Mexicana exploram as
águas, desde Punta Baja
até Punta Eugênia, em bus-
ca dos náufragos.

Oito tripulantes foram
resgatados do Turista após
o incêndio e um barco de
pesca mexicano rebocou o
navio até o porto de En-
senada, no México. A gua. -
da costeira disse que o
navio não corre o risco de
afundar.

Barcaça na
_5

Argentina
mata sete
Rosário, Argentina

( L a t i n - ANSA-AP-JB) —
Equipes de socorro do Dis-
trito Naval argentino estão
desde a manhã de ontem
empenhadas na busca dos
sete tripulantes que morre-
ram ao naufragar a bar-
caça Curiyu, no rio Paraná,
a 396 quilômetros de Bue-
nos Aires, na manhã de
quarta-feira.

A embarcação, de 35 me-
tros de comprimento e de
propriedade da empresa es-
tatal Yaclmientos Carboni-
feros Fiscales (YCF), havia
partido do porto de Capitán
Bermudez rumo a Buenos
Aires, cum uma carga de
650 toneladas de ácido sul-
íúrico, reforçando a hipóte-
se de que uma explosão te-
nha sido a causa do aciden-
te ocorrido nas proximi-
dades da desembocadura de
Arroyo Seco. A relação de
vitimas inclui Fernando Ra-
mos, Felipe Flgueroa, Mar-
ceio Machln, Ramon Gull-
len, Ricardo Lopez, Ruben
Ramirez e Niceforo Aceve-
do.

Árabes se
rebelam em
barco grego

Lima e Bogotá
(AP-JB) — Foi necessá-
ria a intervenção dos
cônsules da Grécia e do
Egito para resolver um
conflito a bordo do barco
grego Glyfaãa — anco-
rado em Lima — cujo
capitão, Vasilios Theolo-
gos, afirma ter sido ame-
açado por três de seus
tripulantes, de naciona-
lidade árabe.

Em represália, o capi-
tão se recusava a pagai'
o soldo devido aos três,
mas após uma conferên-
cia dos cônsules com as
partes 1 i t i g a nt e s , o
comandante retirou sua
denúncia e pagou a dívi-
da. Os tripulantes ára-
bes envolvidos na quês-
tão permanecerão em Li-
ma por alguns dias, até
que a companhia pro-
prietária do barco lhes
envie passagens para re-
gressarem a seus respec-
tivos países.

ENCALHADO

Em Bogotá, fontes
m arítimas informaram
que o cargueiro de 15
mil toneladas Loula,
também de bandeira gre-
ga, encalhou quinta-
feira nas proximidades
da ilhota de Quitasueno,
no mar das Caraíbas.

Um barco de pesca co-
lombiano e um reboca-
dor norte-americano, que
tentaram chegar ao lo-
cal para prestar socorros
ao cargueiro, foram obri-
gados a desistir da tare-
fa e retroceder, devido ao
mau tempo.
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Choque no Atlântico
ameaça afundar navio
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Cabo Hatleras, Carolina do Norte, c
Pòrtsmouth, Virgínia (UPI-AP-JB) - O
cargueiro República dc Colômbia esta
ameaçado dc afundar na costa da Caro-
Una do Norte devido á destruição dc sua
sala dc máquinas polo cargueiro, Trans
Hawaii. dc registro norte-americano.

Da tripulação do República, encon-
tra-se desaparecido Miguel Antônio Dar-
rago, identificado como o prlmolro-ofIclal
da casa de máquinas. Teme-se que ele
esteja sob os escombros, pois o Hawaii
penetrou cerca de 10 metros dentro da
sala de máquinas do barco colombiano,
ficando ambos presos um ao outro.
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OHavaiipelS^^ destru™do a sala de ma^as

Mais quatro marinheiros do cargucl-
ro colombiano, Luis Bareac, José Cordo-
ba, Nelson Betancourt e César Kzno, fl-
caram feridos com queimaduras e foram,
conduzidos para um hospital de Eliza-
beth City, na Carolina do Norte.

A colisão ocorreu na noite de quin-
ta-feira e ambos flutuavam ontem á dc-
rlva, a cerca de 12 milhas da costa, numa
área conhecida pelos marinheiros como
Cemitério do Atlântico, devido ao gran-
de número dc navios que ali já afunda-
ram. O serviço da guarda costeira nâo

pode determinar as causas do choque,
pois o mar estava calmo c a visibilidade
era boa, alcançando 20 quilômetros.

Depois do acidente, o combustível
derramado — dois reservatórios sofreram
ruptura com o impacto — flutuava em
torno dos dois barcos. O República foi
abandonado em seguida por sua trlpu-
lacão, permanecendo a bordo, por mais
duas horas, o capitão e seu imediato à
espera de que a situação se definisse.

EVITAR O RISCO
Como o barco colombiano está pra-

ticamente sustentado pelo Hawaii o co-
mandante do primeiro disse achar que
"nem que quisessem, poderiam separar-
se", manifestando seu temor dc que o
República afunde, no caso de uma ten-
tativa de separação. No entanto, inspe-
tores da guarda costeira iniciaram ontem
uma série de estudos para determinar
se os navios podem ser separados sem
maiores riscos. Em caso contrário, terão
que ser rebocados juntos para o porto.

Não se esclareceu de quantos ho-
mens era composta a tripulação de am-
bas as naves, mas o serviço de guarda
costeira declarou que um cargueiro da-
qucle tipo exige de 35 a 40 marinheiros.
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EMTORNO DA.PRACA N.S. DA VKL.
O nORACAO DE IPANEMA.

Rua Barão da Torre, 372 -
Pronto.
Apenas 9 apartamentos, 1 por andar.
Salão, sala de jantar, 4 quartos (sendo 1
suíte), 2 banheiros sociais, toillete, copa-
cozinha, área de serviço, dependências
de empregada e garagem. Frente tam-
bém para a Rua Redentor.
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Rua Barão da Torre, 390 -
Entrega em 7 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por andar.
Salão, 3 quarlos (sendo 1 suíte), 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha, depen-
dèncias de empregada e garagem.

O acabamento de
Iodos os apartamentos é de uma
sofisticação inigualável:
Play-grounds suspensos e salões
de festas. Mármore nos pilotis
e nas fachadas.

Halls de entrada em granito,
esquadrias de alumínio e
vidros fumée.
Os banheiros são em .mármore
e azulejos decorados.

E os azulejos decorados
continuam cobrindo as

paredes todas, desde as cozinhas
até as garagens, passando
pelas áreas de serviço.
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Rua Maria Quitéria, 73 -
Entrega em 5 meses.
Apenas 5 apartamentos, 1 por andar.
Salão, 3 quartos, 2 banheiros sociais, copa-
cozinha, dependências de empregada e

garagem.

PREÇOS A PARTIR DE
CR$ 410.000,00.
VENHA CONVERSAR CONOSCO
A FORMA DE PAGAMENTO.
VOCÊ TEM ATÉ 32 MESES PARA
PAGAR SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA.

Visite nosso stand central
na Rua Redentor, 32,
e lá encontrará um
de nossos corretores para
acompanhá-lo a todos
os nossos prédios.
Mas visite logo,
porque a paz foi feita
para poucos.

Rua Redentor, 32 -
Entrega em 12 meses.
Apenas 8 apartamentos, 1 por andar.
Salão, sala de jantar, varanda, 4 quartos
(sendo 1 suíte), 3 banheiros sociais, copa-
cozinha, dependências de empregada e
2 vagas de garagem. Frente também para
a Rua Nascimento Silva.
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Informe JB Clubes sociais debaterão Português

O Governe» t* a
correção monetária

Ainda a respeito da decisão toma-
da na quinta-feira pelo Presidente da
República, no tocante à revisão da
correção monetária, uma Importante
autoridade do Governo jazia ontem
algumas observações esclarecedoras.
Dizia que antes de tudo houve a preo-
cupação dc preservar o sentido da
correção monetária, corrigindo-se, no
entanto, as suas distorções naqueles
ponto-; considerados como csser.ciais.
A decisão presidencial se norteou
dentro do principio básico de evitar
que a correção se transforme cm ja-
tor autônomo dc inflação. Ao mesmo
tempo, lembram os técnicos que a
correção sempre joi um* jator reali-
mentador da inflação, mas que em si
mesmo jamais criou a inflação. Excm-
pio: a inflação deste ano só será cor-
rigida cm 1973.

Reconhecem, contudo, as autori-
dades que havia alguns desbbrdamen-
tos na correção monetária, que po-
diam ate fazer com que ela funcio-
nasse como Jator autônomo dc in-
fiação.

Veja-se o caso concreto da com-
pra ou aluguel dc apartamentos ou
casas. Os reajustes são sempre feitos
na base do salário minimo. que é
composto de correção monetária e
mais a percentagem do aumento da
produtividade. Na Guanabara o au-
mento do salário minimo joi de 20'. .
Esses 20r.o representam 17c,í da de-
preciaçãoda moeda e 3no de aumen-
to da produtividade. Nos futuros rea-
justes de aluguciu ou compra dc
apartamentos, pelo Plano Nacional de
Habitação, será computada, exclusi-
vãmente, a percentagem* relativa à
depreciação monetária.

Entre a esquerda
e a direita

O Ministro da Educação, Sr. Jar-
bas Passarinho, recebeu do Senador
Gustavo Capanema uma carta em que
ele desmente, dc forma categórica,
conforme chegou a ser noticiado, que
tivesse formulado criticas ao Ministé-
rio da Educação sobre a reforma do
ensino. Segundo o Ministro, um tre-
cho da carta diz o seguinte: "Se eu
estivesse em seu lugar o máximo que
poderia estar fazendo c. justamente o
que esta sendo feito por V. Excia."

O Ministro da Educação, em sua
ida a Petrópolis, para inaugurar o ci-
cio de palestras promovido pela Adesg,
afirmou que os críticos mais contun-
dentes da reforma acusam-na de ser
uma cópia fiel do modelo norte-ame-
ricano, principalmente os que traba-
lham em empresas jornalísticas do
exterior de tendência esquerdista. E.
em tom cie blague, acrescentou:

— Há dias recebi um jornal es-
trangeiro de tendência diametral-
mente oposta e, nele. um colunista
diz sobre a nossa reforma do ensino,
entre outras coisas, que ela é cópia
do modelo russo...

O Dr. Candau
e a burocracia

Foi necessária uma mensagem do
Governador à Assembléia Legislativa
do Estado do Rio para que Marcolino
Gomes Candau — expressão das ciên-
cias médicas, no campo das endemias
rurais — vencesse uma luta difícil
contra a burocracia para acrescentar
CrS 3 mil aos proventos anuais que re-
cebe como funcionário público flumi-
nense. Nomeado em 1934 para o qua-
dro de médicos da Secretaria de Saú-
de do Estado cio Rio, Marcolino Can-
dau trabalhou até 1943, sem interrup-
ção. Depois, sem ônus para o Estado
do Rio, foi colocado pelo Governo bra-
sileiro á disposição do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial de
Saúde, órgão das Nações Unidas, do
qual é o presidente há vários anos.
Mas aposentado em 1969 — embora
continue a serviço da OMS — o Dr.
Candau viu com surpresa que a Se-

cretaria de Administração (Io Estado
do Rio, para efeito de gratificações
adicionais, lhe atribuiu somente cin-
co anos de serviço. Iniciou a luta, en-
cerrada agora, para computar os 30
anos de trabalho no Ministério da
Saúde e na OMS.

O Ministro
e o milagre

Lance-Iivre
A Marinha realizou esta semana

uma operação diferente de suas ativida-
des rotineiras. Um marinheiro do navio
norueguês Scaubor acidentou-se seria-
mente a bordo (fratura de coluna). O
comando do navio solicitou ajuda das
autoridades brasileiras e um helicóptero
da Marinha recolheu o ferido em pleno
mar, a 40 milhas de Cabo Frio, trans-
porttindo-o em seguida para o aeropor-
to Santos Dumont, onde foi encaminha-
do a um hospital.

O professor limar de Carvalho está
tentando reorganizar, para futuras apre-
sentações, o conjunto musical do saudo-
so Jacó do Bandolim. O conjunto será
dirigido por Deo Rlan, antigo aluno e
.substituto de Jacó. As apresentações —
que serão feitas no Teatro João Caeta-
no e no Teatro Opinião — reunirão não
só o antigo conjunto de Jacó, como ainda
o quarteto de câmara da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e o Quinteto
Vila-Lobos.

Será realizado de 18 a 21 próximo,
no Palácio do Mediterrâneo, na, cidade
de Nice, o III Congresso de Medicina
Aeronáutica e Espacial, que contará com
a presença de 500 médicos de todo o
mundo, inclusive do Brasil. O comitê de
organização do Congresso é dirigido pelo
médico Lafontaine, chefe do Serviço
Médico da Air France. Durante o encon-
tro serão debatidos problemas que inte-
ressam ao transporte aéreo, poluição
atmosférica, seleção é cuidados com tri-
pulações e todas as questões relativas

aos problemas humanos, em face dos
vôos espaciais de longa duração.

A Petrobras associou-se a um banco
em St». Catarina para o lançamento de
postos de gasolina conjugados com mo-
téis, em todas as grandes estradas do
Estado.

Por proposta de Dom Marcos Bar-
bosa, o Conselho Federal de Cultura
aprovou, na sessão de quinta-feira, o en-
vio de mensagem ao Governador Chagas
Freitas, apoiando a decisão do Conselho
Estadual de Cultura, que suspendeu a
pintura de um painel na capelinha do
Parque da Cidade. O artista (Carlos Bas-
tos) pretendia representar todos os san-
tos e anjos com as fisionomias de
personalidades do mundo moderno, de
acordo com a sua preferencia.

O Ministro João Lira Filho escre-
ve do exterior, contando passagens da
sua viagem, em que ressalta a com-
pra dc vários livros raros" em Paris e
a série de pesquisas de ordem histó-
rica e literária que fez lá. De Paris,
o Ministro seguiu para Israel, onde
se encontra, percorrendo o país de
ponta a ponta. Diz ele que é rcalmen-
te notável o que pôde ver em mate-
ria de desenvolvimento, progresso e
tecnologia, apesar da situação ainda
diíicil que reina naquela parte do
mundo.

A propósito, disse ele que teve
oportunidade de jantar à beira do
Mediterrâneo, num restaurante cons-
truido exatamente no local onde Cris-
to fez o milagre da multiplicação dos
peixes. E observou, de bom-humor:

— Comi uma deliciosa pescada
que sobrou.

O Brasil e o
Banco Mundial

O Ministro João Paulo dos Reis
Veloso recebeu ontem a missão eco-
nomica do Banco Mundial, que aqui
vem. anualmente, fazer um balanço
da situação econômica brasileira. Na
conversa mie mantiveram com o Mi-
nistro do Planejamento, foram abor-
dados três pontos: estudos dos pro-
gramas relativos ao Nordeste e à
Amazônia: maior ênfase a ser dada
à indústria, e. finalmente, situação
econômica geral.

O Banco Mundial revela interés-
se especial pelos programas de desen-
volvimento regional, c colocou em sua
pauta de prioridades estudo de fi-
nanciamento para projeto de coloni-
zação. a ser realizado na Transama-
zônica e na estrada Cuiabá—San-
tarem.

A moda do couro

Vários industriais brasileiros, que
estiveram em Paris na Feira do Cou-
ro, de lá trouxeram o que consideram
um quadro aproximado do que será
a moda brasileira para o inverno de
73: predomínio do couro, tanto na
vestimenta masculina, como na fe-
minina. Sapatos de sola mais grossa
e saltos altos para os homens. E con-
fecções de couro de todo tipo, inclusi-
ve de camisas e calças masculinas.
Essa orientação da moda no exterior
já começou a elevar, com a procura
crescente, o preço das cotações do
couro. Advertem os técnicos que esta
é uma excelente oportunidade que se
abre para os industriais de confecção,
os quais poderão elevar bastante as
suas vendas, não só no país, como no
mercado das exportações. Porque usar
artigo c!e couro, tanto para os ho-
mens, como para as mulheres, voltou
a ser sinal de elegância.

Fittipaldi e o inundo

Jornais ingleses tratam Emerson
Fittipaldi como o nosso campeão, do
mesmo modo que diversos órgãos da
imprensa italiana. No Brasil não
precisamos recordar a euforia e o or-
gulho justificáveis com que a nossa
imprensa recebeu o extraordinário
feito de Fittipaldi, porque ninguém
pode'ser realmente mais brasileiro do
que ele. Mas a vitória de Fittipaldi
pode provocar orgulho em muitas na-
ções: ele descende de familia italia-
na por parte do seu pai. Sua mãe é
iicraniana. Defende a.s cores de uma
escuderia inglesa e, quando está na
Europa, tem residência fixa na Suiça.

Foi adiada pnra dentro dc 10 dias
a assembléia dc constituição da trade-
company brasileira, que vai se dedicar
à venda de tecidos no exterior. Dela fa-
zem parte as 30 mais importante indús-
trias brasileiras dc tecido e pura a sua
presidência foi convidado o Sr. Rui Go-
mes de Almeida. Constituída a trade a
decisão será imediatamente levada ao co-
nhecimento das autoridades.

O historiador José Honório Rodri-
gues que se encontra na Espanha, escre-
ven a amigos e revela que já não supor-
ta mais as saudades do Rio. Anuncia
ainda que só retorna no final do mês e
lamenta não ter podido assistir ao jogo
do Campeonato Carioca em que o Fia-
mengo .se tornou campeão.

O Sr. Dalmo Pinheiro Chagas tomou
posse ontem no cargo de Procurador Rc-
glonal do INPS na Guanabara.

Salvador em breve será a mais bem
iluminada cidade do Brasil. Para isto. o
prefeito Clériston Andrade veio ao Rio
assinar convênio com a Eletrobrás, visan-
do â ampliação da iluminação pública
da capital baiana, que passará a ter mais
(i mil braços de luz e 3 mil lâmpadas a
mercúrio.

No próximo dia 26 a cidade de San-
tarem estará em festa recebendo, pela
primeira vez, a visita de um Presidente
da República. O Presidente Mediei vai
Inaugurar trechos da Transamazônica <:
outras obras do Governo federal. Na
oportunidade visitaria as obtus do Tro-
pical-Hotel Santarém, que será inaugura-
do nos próximos meses.

Encontra-se no Rio o Sr. Putnew
Westerfield, publisher de Fortune, a lm-
portante revista norte-americana dedica-
da aos homens de negócios, Mr. Wester-
field esteve antes em São Paulo, visitou
a Brasil-Exporl. e. enAsegulda foi a Bra-
silia. onde manteve contatos com auto-
.idades, Ele aqui veio com o objetivo d.
realizar um levantamento sobre a econo-
mia brasileira, que será tema de uma
das próximas reportagens daquela revis-
ta. Tão logo regresse aos Estados Unidos.'
enviará ao Brasil uma equipe de redato-
res e repórteres para cuidar dos detalhes
da matéria a ser publicada.

Fernando Carvalho, que acaba dc
deixar a, Superintendência-Geral da Boi-
sa, se declara desde já candidato à presi-
déncia da Bolsa do Rio.

Fase nacional do Festival
seus problemas em reunião ajuda da Canção começa hoje i
nacional no Rio em abril Patrimônio à noite no Maracanãzinlio

Como a maioria dos clubes brasileiros ignora
quase tudo a respeito de legislação trabalhista, en-
cargos sociais, obrigações e isenções, a Associação
Brasileira de Clubes Sociais e a Federação dos Clú-
bes do Estado da Guanabara resolveram promover
a I Convenção Nacional dos Clubes Sociais.

A convenção será realizada de 25 a 28 de abril
de 1973 no Clube Ginástico Português, informou o
presidente da Associação, Sr. Paolo Emilio Mara-
rihão, que espera reunir no Rio mais de mil presi-
dentes de clubes.
TEMARIO

Já estão sendo enviados
aos 23 mil clubes existentes
no Brasil questionários que
permitirão à Associação a
escolha dos temas que serão
debatidos durante a Con-
venção.

Entre os temas sugeridos
estão: Imposto de Renda,
Imposto sobre Circulação
dc Mercadorias. 1 m posto
sobre Serviço, INPS, Direi-
tos Autoriais, Ordem dos
Músicos, Administração dos
Clubes. A Juventude e Os
Clubes Sociais. Turismo Re-
ceptivo. O Sistema Fincsn-
ceiro e Os Clubes Sociais.
Barateamento dos Custo*
Operacionais, Os Clubes

Sociais como Utilidade Pú-
blica.

Enquanto aguarda m a
devolução dos questionários,
os membros da comissão or-
ganizadora j á estabelece-
ram cinco temas básicos: O
Clube c o Desenvolvimento
Comunitário, Aspectos d e
Organização c Rclacio-
namento dos Clubes cam
Outras Entidades Privado?.
Problemas Econômico-
Financeiros dos Clubes c
Implicações Perante o
Poder Público. Atividades
Culturais: Desportivas e Ou-
Iras Contribuições dos Clu-
bes para o Turismo Rcccp-
tivo, . Aspectos Estruturais
e Jurídicos dos Clubes.

Colégio Cruzeiro e Escola
Corcovado se inscrevem
no 3.° Concurso de Corais

O 3.° Concurso de Corais Escolares da Guana-
bara — promovido pela RÁDIO e JORNAL DO
BRASIL — recebeu ontem as inscrições de mais
dois conjuntos vocais: o Coral do Colégio Cruzeiro,
dirigido pela professora Adelheid Mason. e o Coral
da Escola Corcovado. que atuará sob a direção da
professora Helle Tirler.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 22,
a pedido dc regentes e professores de educação mu-
sical que ainda pretendem incluir seus coros esco-
lares na comptição.

Ginásio Corcovado
O Coral do Ginásio Cor-

covado foi formado este
ano e tem entre seus com-
ponentes diversos alunos
que participaram rio Coral
da Escola Corcovado I nivel
primário), vencedor da
categoria infantil por dois
anos consecutivos. Pelo re-
gulamento, o Coral da Esco-
Ia Corcovado não poderá
concorrer este ano. sendo
convidado para se apresen-
tar hors-concours na etapa
fina!, ao lado do Orfcão
Carlos Gomes, do Instituto
dc Educação, que também
loi vencedor da sua cateço-
ria (corais de vozes iguais
— nivel médio) dois anos
seguidos.

A professora Helle Tirler,
da Escola Corcovado, resol-
veu então preparar dois
conjuntos que representa-
rão seu colégio: o coral in-
fantil. que se apresentará

hors-concours, e o coral d»
ginásio, que concorrerá na
categoria B (corais ginasi-
ais e colegiais de vozes
iguaisi.

O Coral do Ginásio Cor-
covado é formado por rríeni-
nos e meninas de 12 a 14
anos. que não têm ainda as
vozes diferenciadas, razão
pela qual não concorrera
com os corais mistos de
nivel médio.

Na p r o v a eliminatória,
cantará as músicas O du
Stillc Zeit. de César Bres-
gen, e A Missa c o Papa-
gaio, de José Vieira Bran-
dão (confrontoI; na prova
final, apresentará Cantiga
dc Ninar, de Francisco Mig-
nonc, Viel Schoner Blume-
lein, de Johan Hermann
Schein. e Niguc, Nigue Ni-
nhas, do folclore brasileiro,
com arranjo de Ernani Bra-
ga.

Chegou ontem ao Rio o
urbanista português Viana
de Lima, da UNESCO, para
apresentar ao Patrimônio
Histórico Nacional seu .pia-
no-plloto pura a.s cidades _c
Ouro Preto, São Luis e Al-
cantara, no Maranhão.

O técnico já velo várias
vezes ao Brasil para prestar
assistência i.écnica ao Pairl-
mónio e estudou minucio-
sameute cidades tombadas
em vários Estados brasl-
leiros. Deverá ficar mais de
uma semana no Rio para
apresentar seu plano — já
concluído — que prevê a
criação dc bairros para per-
mitir a preservação d o
casario colonial.

Sérgio
Mendes vem
ao Brasil

Nova Iorque i AP-JB 1 —
Deverá viajar em outubro
para o Brasil o pianista e
compositor brasileiro Sérgio
Mendes, que escolherá, en-
tão, em companhia de ou-
tros musicistas, o candidato
á bolsa-tíe-estudos que ele
criou no Conservatório
Musical cie Berklec, Boston.

0 Conservatório de Ber-
kiee tem nivel superior e a
bolsa consiste em USS 5 mil
(CrS 30 mil) para o paga-
mento da matricula, e per-
manência de 12 meses no
pais.

Sérgio Mendes, que con-
seguiu sucesso internacional
com seu conjunto Brasil G6,
comentou que "em toda a
minha vida soube perceber
o valor rie uma boa educa-
ção musical. Com educação
musical o.s horizontes' não
têm limites para uma pes-
soa de talento que desenvol-
v;i ou alcance maturidade.
Acho que a pessoa que ob-
tiver esta bolsa terá opor-
Umidade de apresentar ao
mundo sua própria crlativi-
dade."

Conselho
homenageia
Nascentes

Colégio Cruzeiro
Finalista dos concursos

anteriores, o Coral do Cole-
gio Cruzeiro se apresentará
este ano com 30 jovens, na
categoria C (corais ginasi-
ais e colegiais de vozes mis-
tasi. Sua regente, a profes-
sora Adelheid Mason, esco-
lheti o seguinte repertório:
Eliminatória — So ben mi-

cha bon Tempo, de Horácio
Vecchi, c Seresta à Música,
rie Eunice Katunda (con-
frontoi; final — Os Trcs
Cabelos do Diabo, de Cláu-
dio Santoro; Abschicdslied.
de Brohms, e Ponto de
Macumba, do folclore brasi-
leiro com arranjo de Ester
Scliar.

PILOTOS DE HELICÓPTERO
Aceitamos candidatos a treinamento para piloto

comercial de helicóptero que possuam um dos se-
guintes requisitos:

a) licença de piloto comercial de avião com o
mínimo de 500 horas de vóo;

b) licença de piloto privado de helicóptero.
Informações sobre treinamento, condições de

trabalho, salários e carreira de piloto de helicóptero,
com o Cmle. Rocha Lima, diretor de Operações da
VOTEC TAXI AÉREO S.A. - Av. Franklin Roosevelt,
115, 12.° andar.

REPRESENTANTE
BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS

Tradicional empresa nacional, procura firma de representa-

ções atuante no ramo do brinquedos para a colocação de extensa

linha de seus produtos, no Eslado da GUANABARA e/ou outras

praças. É essencial lor boa penetração nas grandes lojas do ramo

e supermercados.
Cartas com informações para posterior entrevista/ para a Caixa

Postal n.° 9018 - ZC-02. (P

Telefone p/222-2316
e faça uma
assinatura

do
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Começa às 21 horas de hoie, no Maracanãzinlio,'a primeira semifinal nacional do VII Festival In-
ternacional da Canção. De manhã chega ao Rio o
primeiro estrangeiro: Wilson Pickett, dos Estados
Unidcs, para apresentar o show da abertura.

A partir das 21 horas serão apresentadas 15
concorre.ntes ao Galo de Ouro. Seis músicas serão
classificadas. Amanhã — segunda semifinal nacio-
nal — o programa será idêntico, exceto no show.
que será de Gal Costa. O serviço de relações pú-
blicas do Festival não tem previsão sobre o público.
Este é o primeiro ano sem convites gratuitos. Oi-
tenta por cento dos artistas são novos.

— Quatro Graus —
Fágner c Dcdc. Intérprete:
Fagner.

— Nô na Cana — Ari
do Cavaco e César Augusto.
Intérpretes: Mima e Elson.

— Ei. Sou Eu, Nicuri
_.' o Diabo — Raul Seixas.
Intérpretes: Cs Lobos.

!) — Eu Quero é Bolar
Meu Bloco na Rua — Sérgio
Sampaio. Intérprete: Sérgio
Sampaio.

10 — Cribeça — Válter
Franco. Intérprete: Válter
Franco.

11 — Diálogo — Baden
Powell e Paulo César Pi-
nheiro. Intérpretes: Tobias
e Cláudia Regina.

12 — Papagaio do Futuro
Alceu Valença. Intérpre-

tes: Alceu Valença e Regio-
nal de Jackson do Pandeiro.

13 — Fio Maravilha —
Jorge Ben. Intérprete: Ma-
ria Alcina.

14 — Nos cafundós do Ze
Rui Mauriti e José Jorge.

Intérprete: Rui Mauriti.
15 — Corpo a Corpo —

Túlio Mourão e Nelson Mo-
ta. Intérprete: Fábio.

PROGRAMA

A sede do FIC muda-se
hoje de manhã para o Co-
pacabana Palace. Ontem
realizou-se o ensaio geral,
que de acordo com infor-
inações dos organizadores
correu bem.

As músicas dc hoje, por
ordem de apresentação, são
as seguintes:

— Nem Becos. Nem Sei-
das — Abílio Manuel. Intér-
prétes: Abílio Manuel e Os
Condore...

— 22.° Andar — Edson
e Aloisio. Intérpretes: Edson
e Aloisio.

— Depois do Por lão —
Jorge Amidem e Luís Men-
des Jr. Intérpretes: Grupo
Kharma.

— Diferenças — Rildo
Hora e Manuel Nunei. In-
térpretes: Rildo Hora, Eli-
sabete Viana e Os Batuquei-
ros.

— Scrcarci — Hermeto
Pascoal. Intérpretes: Her-
meto Pascoal e Alaid_ Cos-
ta.

Curt Lange volta e diz não
ter liada com movimentos

itòs para seuF regresso

O Conselho Estadual de
Cultura vai propor ao Go-
vernador Chagas F r e i t a s
que seja dado o nome do
íilólogo Antenor Nascentes,
recentemente falecido, a
uma escola da rede oficial
do Estado, e marcou para
a sua próxima reunião, na
quarta-feira, uma sessão es-
pecial dc homenagem a seu
antigo conselheiro. Por ini-
ciativa da Comissão d e
Temporadas Musicais d o
CEC, foi aprovada a con-
cessão da medalha estadual
Silvio Romero à cantora li-
rica M a r i a D'Aparccida
Marques, que na terça-feira
apresentou-se no Teatro
Municipal encarnando o pa-
pel principal da ópera Car-
mem dc Bizet.

Fraternidade
lança 100

-_>

mil cartazes
Cem mil cartazes para a

Campanha da Fraternidade
do próximo ano começaram
a ser enviados aos 14 regio-
nais da Confederação Naci-
onal dos Bispos do Brasil.
Representam Cristo carre-
gando a cruz e têm como
slogan, para lhe determinar
o sentido evangélico, a fra-
se O Egoísmo Escraviza, a
Amor liberta. Lançada de-
pois do Concilio, a iniciativa
visa a dar aos cristãos, du-
rante a Quaresma de cada
ano, a consciência de sua
vocação solidária com os
outros, sobretudo os analfa-
betos e os mais necessitados
de ajuda material.

Quando alguém
lhe disser que comprou
seu Ford na Santo Amaro
com incrível facilidade,
acredite.
É a pura verdade.

Belo Horizonte (Sucursal) — O musicólogo
Francisco Curt Lange chegou a esta capital dizer,
do estar "à margem" do movimento que determi-
nados setores ligados à música no Brasil fizeram
para que ele voltasse ao país. Ele esteve ontem em
Ouro Preto e hoje irá a Mariana.

— Sou um pesquisador, um historiador. Estou
preocupado com a pesquisa. Meu objetivo, aqui, é
continuar minhas pesquisas sobre a música de Vila
Rica e. se possível, instalar em Minas um Instituto
de Musicologia. Não desejo polêmica com ninguém.
REENCONTRO BARROCO

Curt Lange. que é diretor
do Instituto de Musicologia
do Uruguai e já dirigiu o
da Argentina, viajou de
carro em companhia de sua
esposa, trazendo consigo
um volume contendo algu-
mas das partituras do seu
acervo, recolhidas quando'
esteve aqui anteriormente.

Sua permanência em Belo
Horizonte foi rápida. Ele
chegou nas últimas horas
de anteontem e na manhã
de ontem seguiu para Ouro
Preto. Hoje ele vai a Maria-
na para o primeiro contato
com as novas partituras

musicais descobertas no ar-
quivo da Arquidiocese.

Segunda o u terça-feira,
Curt Lange volta a Belo Ho-
rizonte para um contato
com o Secretário de Gover-
no. Nesse encontro serão
acertados os detalhes da
exposição das partituras já
examinadas por Curt Lange
e que revelaram a existèn-
cia de uma música barroca
de qualidade em Minas. A
exposição deverá ser reali-
zada no Palácio das Artes.

Lange vai ao Uruguai em
novembro, mas retornará
para passar nova têmpora-
da no pais.

Petrópolis inaugura a dois
de dezembro novas obras
de seu Museu Imperial

'Niterói 
(Sucursal) — O Ministro da Educação,

Sr. Jarbas Passarinho e o diretor do Departamento
de Assuntos Culturais do MEC, Sr. Renato Soeiro,
confirmaram, a princípio, para o dia 2 de dezembro,
data do aniversário de D. Pedro, a inauguração de
novas obras no Museu Imperial de Petrópolis.

Em sua visita ao Museu Imperial, o Ministro
recebeu das mãos do diretor, professor Lourenço
Luís Lacombe, por escrito, o resultado da reunião
de todos os diretores dos museus nacionais sobre a
cobrança de ingressos ao público. Embora o Sr. Jar-
bas Passarinho só vá estudar o documento em Bra-
silia, ficou assentado que a cobrança de ingressos
começará em dezembro.

CIA. SANTO AMARO
DE AUTOMÓVEIS
Av. Brasil, 2.520 • Tels. 22B-5677 -
228-3536 • 220-3953 248-2668 -
26.8329 .; 240-7797 - Plantão aos
sábados até 10 horas. Aos domingos
ati- 12 horas.

APLICAÇÃO

Segundo o diretor do De-
partamento de Assuntos
Culturais do MEC, Sr. Re-
nato Soeiro, os recursos ar-
recadados com a cobrança
de ingressos serão, a princi-
pio, aplicados prioritária-
mente no fortalecimento do
serviço de segurança de ca-
da muses. Esclareceu, ain-
da, que a verba será admi-
nistrada por um órgão do
Ministério de Educação e
que o dinheiro será distri-
buído, igualmente, para os
museus.

"Não poderia ser de ou-
tra forma — adiantou o Sr.
Renato Soeiro — pois en.bò.
ra menos visitados do que
os museus maiores, os de
menor porte possuem os
mesmos problemas de má-
tuitenção, de fiscalização e
de conservação". Slides,
gravuras e reproduções pas-
sarão a ser vendidas pelos
museus.

Um prédio de dois pavi-
mentos já está em fase de

acabamento na área per-
tencente ao Museu Imperial
de Petrópolis e para ele se-
rá deslocada a parte admi-
nistrativa da entidade, per-
miitindo o aproveitamento
de quatro salões onde serão
distribuídos outros perten-
ces da família imperial, es-
elareceu o diretor do Museu,
professor Lourenço Luis La-
combe.

Além da construção desta
nova unidade fisica.o Mu-
seu Imperial sofrerá refor-
mas em seu teto, sendo esta
reinvidicação também sido
encaminhada ao Ministro
da Educação. Em sua visita
ao Museu o Sr. Jarbas Pas-
sarinho percorreu o setor
de reprografia. em recupe-
ração, e na biblioteca e no
arquivo, que ainda não co-
nheoiá, examinou algumas
das obras mais preciosas da
coleção. O arquivo possui
cerca de 40 mil manuscritos
da família imperial e na bi-
blioteca existem mais de 25
mil volumes, a maior parte
sobro a história do Império.
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Informe JB
O Governo e a
correção mondaria

Ainda a respeito da decisão toma-
da na quinta-feira pelo Presidente da
República, ?io tocante à revisão da
correção monetária, uma importante
autoridade do Oovérno jazia ontem
algumas observações esclarecedoras.
Dizia que antes de ludo houve a preo-
cupação de preservar o sentido da
correção monetária, corrígindo-se, no
entanto, as suas distorções naqueles
ponto: considerados como esser.ciais.
A decisão presidencial se norteou
dentro do principio básico de evitar
que a correção se transforme cm fa-
lor autônomo de inflação. Ao mesmo
tempo, lembram os técnicos que a
correção sempre foi um fator reali-
mentador da inflação, mas que em si
mesmo jamais criou a inflação. Excm-
pio: a inflação deste ano só será cor-
rígida em 1973.

Reconhecem, contudo, as autori-
dades que havia alguns dcsbbrdamen-
tos na correção monetária, que po-
diam até jazer com que cia juncio-
nasse como jator autônomo de in-
fiação.

Vcja-sc o caso concreto da com-
pra ou aluquel de apartamentos oú
casas. Os reajustes são sempre jeitos
na base do salário mínimo, que é
composto de correção monetária c
mais a percentagem do aumento da
produtividade. Na Guanabara o au-
mento do salário minimo joi de 20'i.
Esses 20% representam 17r, da de-
preciaçáo'da moeda e 3% de aumen-
to da produtividade. Nos futuros rea-
justes de alugueis ou compra de
apartamentos, pelo Plano Nacional de
Habitação, será computada, exelusi-
vãmente, a percentagem* relativa à
depreciação monetária.

Entre a esquerda
e a direila

O Ministro da Educação, Sr. Jar-
bas Passarinho, recebeu do Senador
Gustavo Capanema uma carta em que
ele desmente, de forma categórica,
conforme chegou a ser noticiado, que
tivesse formulado criticas ao Ministé-
rio da Educação sobre a reforma do
ensino. Segundo o Ministro, um tre-
cho da carta diz o seguinte: "Se eu
estivesse em seu lugar o máximo que
poderia estar fazendo é justamente o
que está sendo feito por V. Excia."

O Ministro da Educação, em sua
ida a Petrópolis, para inaugurar o ci-
cio de palestras promovido pela Adesg,
afirmou que os críticos mais contun-
dentes da reforma acusam-na de ser
uma cópia fiel do modelo norte-ame-
ricano, principalmente os que traba-
lham em empresas jornalísticas do
exterior de tendência esquerdista. E,
em tom de blague, acrescentou:

— Há dias recebi um jornal es-
trangeiro de tendência diametral-
mente oposta e, nele. um colunista
diz sobre a nossa reforma do ensino,
entre outras coisas, que ela é cópia
do modelo russo...

O Dr. Canelai»
e a burocracia

Foi necessária uma mensagem do
Governador à Assembléia Legislativa
do Estado do Rio para que Marcolino
Gomes Candau — expressão das ciên-
cias médicas, no campo das endemias
rurais — vencesse uma luta difícil
contra a burocracia para acrescentar
CrS 3 mil aos proventos anuais que re-
cebe como funcionário público flumi-
nense. Nomeado em 1934 para o qua-
dro de médicos da Secretária de Saú-
de do Estado do Rio, Marcolino Can-
dau trabalhou até 1943, sem interrup-
cão. Depois, sem ônus para o Estado
do Rio. foi colocado pelo Governo bra-
sileiro á disposição do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial de
Saúde, órgão das Nações Unidas, do
qual é o presidente há vários anos.
Mas aposentado em 1969 — embora
continue a serviço da OMS — o Dr.
Candau viu com surpresa que a Se-

cretaria de Administração do Estado
do Rio, para efeito de gratificações
adicionais, lhe atribuiu somente cin-
co anos de serviço. Iniciou a luta, en-
cerrada agora, para computar os 30
anos de trabalho no Ministério da
Saúde e na OMS.

O Ministro
e o milagre

O Ministro João Lira Filho escre-
ve do exterior, contando passagens da
sua viagem, em que ressalta a com-
pra de vários livros raros em Paris e
a série de pesquisas de ordem histó-
rica e literária que fez lá. De Paris,
o Ministro seguiu para Israel, onde
se encontra, percorrendo o pais de
ponta a ponta. Diz ele que é realmen-
te notável o que pôde ver em mate-
ria de desenvolvimento, progresso c
tecnologia, apesar da situação ainda
difícil que reina naquela parte do
mundo.

A propósito, disse ele que teve
oportunidade de jantar à beira do
Mediterrâneo, num restaurante cons-
truido exatamente no local onde Cris-
to fez o milagre da multiplicação dos
peixes. E observou, de bom-humor:

-- Comi uma deliciosa pescada
que sobrou.

O Brasil e o
Banco Mundial

O Ministro João Paulo dos Reis
Veloso recebeu ontem a missão eco-
tiòmica do Banco Mundial, que aqui
vem. anualmente, fazer um balanço
da situação econômica brasileira. Na
conversa o ue mantiveram com o Mi-
nistro do Planejamento, foram abor-
dados três pontos: estudos dos pro-
gramas relativos ao Nordeste e à
Amazônia; maior ênfase a ser dada
à indústria, e, finalmente, situação
econômica geral.

O Banco Mundial revela interes-
se especial pelos programas de desen-
volvimento regional, e colocou em sua
pauta de prioridades estudo de fi-
naneiamento para projeto de coloni-
zacão. a ser realizado na Transama-
zónica c na estrada Cuiabá—San-
tarem.

A moda do couro

Vários industriais brasileiros, que
estiveram em Paris na Feira do Cou-
ro. de lá trouxeram o que consideram
um quadro aproximado do que será
a moda brasileira para o inverno de
73: predomínio do couro, tanto na
vestimenta masculina, como na fe-
minina. Sapatos de sola mais grossa
e saltos altos para os homens. E con-
fecçôes de couro de todo tipo, inclusi-
ve de camisas e calças masculinas.
Essa orientação da moda no exterior
já começou a elevar, com a procura
crescente, o preço das cotações do
couro. Advertem os técnicos que esta
è uma excelente oportunidade que se
abre para os industriais de confecção,
os quais poderão elevar bastante as
suas vendas, não só no pais, como no
mercado das exportações. Porque usar
artigo de couro, tanto para os ho-
mens, como para as mulheres, voltou
d ser sinal de elegância.

Fittipaldi c o mundo

Jornais ingleses tratam Emerson
Fittipaldi como o íiosso campeão, do
mesmo modo que diversos órgãos da
imprensa italiana. No Brasil não
precisamos recordar a euforia e o or-
gulho justificáveis com que a nossa
imprensa recebeu o extraordinário
feito de Fittipaldi, porque ninguém
pode 'ser realmente mais brasileiro do
que ele. Mas a vitória de Fittipaldi
pode provocar orgulho em muitas na-
ções: ele descende de familia Itália-
na por parte do seu pai. Sua mãe é
ucraniana. Defende as cores de uma
escuderia inglesa e, quando está na
Europa, tem residência fixa na Suiça.

Lance-livre
A Marinha realizou esta semana

uma operação diferente de suas ativida-
cies rotineiras. Um marinheiro do navio
norueguês Scaubor acidentou-se seria-
mente a bordo 'fratura de coluna). O
comando do navio solicitou ajudn das
autoridades brasileiras e um helicóptero
da Marinha recolheu o ferido em pleno
mar, a 40 milhas de Cabo Frio, trans-
portando-o em seguida para o aeropor-
to Santos Dumont, onde foi encaminha-
cio a um hospital.

O professor limar de Carvalho está
tentando reorganizar, para futuras apre-
sentacões, o conjunto musical do saudo-
so Jacó do Bandolim. O conjunto será
dirigido por Deo Rian, untigo aluno e
substituto de Jacó. As apresentações —
que serão feitas no Teatro João Caeta-
no e no Teatro Opinião — reunirão nâo
só o antigo conjunto de Jacó. como ainda
o quarteto de câmara da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e o Quinteto
Vila-Lobos.
• Será rtulizudo de 18 a 21 próximo,
no Palácio do Mediterrâneo, na , cidade
de Nice, o III Congresso de Medicina
Aeronáutica e Espacial, que contará com
a presença de 500 médicos de todo o
mundo, inclusive do Brasil. O comitê de
organização do Congresso é dirigido pelo
médico Lafontaine, chefe do Serviço
Médico da Air France. Durante o encon-
tro serão debatidos problemas que inte-
ressam ao transporte aéreo, poluição
atmosférica, seleção e cuidados com tri-
pulações e todas as questões relativas

aos problemas humanos, cm face dos
vôos espaciais de longa duração.

A Petrobrás associou-se a um banco
em Sta. Catarina para o lançamento de
postos de gasolina conjugados com mo-
Leis, cm todas a.s grandes estradas do
Estado.

Por proposta de Dom Marcos Bar-
bosa, o Conselho Federal de Cultura
aprovou, na sessão de quinta-feira, o en-
vio de mensagem ao Governador Chagas
Freitas, apoiando a decisão cio Conselho
Estadual de Cultura, que suspendeu a
pintura de um painel na capelinha do
Parque da Cidade. O artista fCarlos Bas-
tos) pretendia representar todos os san-
tos c anjos com as fisionomias de
personalidades do mundo moderno, de
acordo com a sua preferência.

Foi adiada para dentro de 10 dias
a assembléia de constituição da trade-
company brasileira, que vai se dedicar
à vencia de tecidos no exterior. Dela fa-
zem parte as 30 mais importante indús-
trias brasileiras de tecido e pura a sua
presidência foi convidado o Sr. Rui Go-
mes de Almeida. Constituída a tmâc a
decisão será imediatamente levada ao co-
nhecimento das autoridades.

O historiador José Honôrio Rod ri-
gues que se encontra na Espanha, escre-
veu a amigos e revela que já não supor-
ta mais as saudades do Rio. Anuncia
ainda que só retorna no final do mês e
lamenta não ter podido assistir ao jogo
do Campeonato Carioca em que o Fia-
mengo sc tornou campeão.

O Sr. Dalmo Pinheiro Chagas tomou
posse ontem no cargo de Procurador Re-
gional do INPS na Guanabara.

Salvador cm breve será a mais bem
iluminada cidade do Bmsil. Para islo. o
prefeito Clériston Andrade veio ao Rio
assinar convênio com a Eletrobrás, visan-
do â ampliação da iluminação pública
cia capital baiana, que passará a ter mais
6 mil braços de luz e 3 mil lâmpadas a
mercúrio.

No próximo dia 26 a cidade de San-
tarem estará em festa recebendo, pela
primeira vez, a visita de um Presidente
cia República. O Presidente Mediei vai
inaugurar trechos da Transamazônica e
outras obras do Governo federal. Na
oportunidade visitaria as obius do Tro-
pical-Hotel Santarém, que será Inaugura-
do nos próximos meses.

Encontra-se no Rio o Sr. Putneu.'
Westerfield, publisher de Fortune, a im-
portante revista norte-americana dedica-
da aos homens de negócios, Mr, Wcster-
field esteve antes em São Paulo, visitou
a Brásil-Export e. em^seguida foi a Bra-
silia. onde manteve contatos com auto-
riclades. Ele aqui veio com o objetivo ds
realizai' um levantamento sobre a econo-
mia brasileira, que será tema de uma
das próximas reportagens daquela revis-
ta. Tão logo regresse aos Estados Unidos.'
enviara ao Brasil uma equipe de redato-
res c> repórteres paia cuidar dos detalhes
cin matéria a ser publicada.
• Fernando Carvalho, que acaba cie
deixar a Superintendcncia-Gcral da Boi-
sa, se declara desde já candidato à presi-
ciência da Bolsa do Rio.

Clubes sociais debaterão Português
seus problemas em reunião ajuda o
nacional no Rio em abril Patrimônio

Como a maioria dos clubes brasileiros ignora
quase tudo a respeito de legislação trabalhista, en-
cargos sociais, obrigações e isenções, a Associação
Brasileira de Clubes Sociais e a Federação dos Chi-
bes do Estado da Guanabara resolveram promover
a I Convenção Nacicnal dos Clubes Sociais.

A convenção será realizada de 25 a 28 de abril
de 1973 no Clube Ginástico Português, informou o
presidente da Associação, Sr. Paolo Emilio Mara-
nhão, que espera reunir no Rio mais de mil presi-
dentes de clubes.
TEMARIO

Já estão sendo enviados
aos 23 mil clubes existentes
no Brasil questionários que
permitirão à Associação a
escolha dos temas que serão
debatidos durante a Con-
venção.

Entre os temas sugeridos
estão: Imposto de Renda,
[mposto sobre Circulação
de Mercadorias. I m posto
sobre Serviço, INPS, Direi-
tos Autoriais, Ordem dos
Músicos, Administração dos
Clubes. A Juventude e Os
Clubes Sociais. Turismo Re-
ceptivo, O Sistema Finc.*n-
ceiro c Os Clubes Sociais,
Barateamento dos Custos
Operacionais, Os Clube s

Sociais como Utilidade Pú-
bllca.

Enquanto aguarda m a
devolução dos questionários,
os membros da comissão or-
ganizadora j á estabelece-
ram cinco temas básicos: O
Clube c o Desenvolvimento
Comunitário, Aspectos de
Organização e Rclacio-
namento dos Clubes com
Outras Entidades Privadc*,.
Problemas Econômico-
Financeiros dos Clubes e
Implicações Perante o
Poder Público. Atividades
Culturais Desportivas e Ou-
trás Contribuições dos Clu-
bes pura o Turismo Rcccp-
tivo, c Aspectos Estruturais
e Jurídicos dos Clubes.

Chegou ontem ao Rio o
urbanista português Viana
de Lima. da UNESCO, para
apresentar ao Patrimônio
Histórico Nacional seu pia-
no-piloto paro as cidades -Je
Ouro Preto, São Luís e Al-
cantara, no Maranhão.

O técnico já velo várias
vezes ao Brasil para prestar
assistência i.écnlca ao Pairi-
mõnio e estudou minucio-
samente cidades tombadas
em vários Estados brasi-
leiros. Deverá ficar mais de
uma semana no Rio para
apresentar seu plano «- já
concluído — que prevê a
criação de bairros para per-
mitir a preservação d o
casario colonial.

Fase nacional do Festival
da Canção começa boje «
à noite no Maracanãzinho

Começa às 21 horas de hoje, no Maracanãzinho,
-a primeira semifinal nacional do VII Festival In-
ternacional da Canção. De manhã chega ao Rio o
primeiro estrangeiro: Wilson Pickett, dos Estados
Unidcs, para apresentar o show da abertura.

A partir das 21 horas serão apresentadas 15
concorre.ntes ao Galo cie Ouro. Seis músicas serão
classificadas. Amanhã — segunda semifinal nacio-
nal — o programa será idêntico, exceto no shnw,
que será de Gal Costa. O serviço de relações pú-
blicas do Festival não tem previsão sobre o público.
Este é o primeiro ano sem convites gratuitos. Oi-
tenta por cento dos artistas são novos.
PROGRAMA

Colégio Cruzeiro e Escola
Corcovado se inscrevem
no 3.° Concurso de Corais

O 3.° Concurso de Corais Escolares da Guana-
bara — promovido pela RÁDIO e JORNAL DO
BRASIL — recebeu ontem as inscrições de mais
dois conjuntos vocais: o Coral do Colégio Cruzeiro,
dirigido pela professora Adelheid Máson, e o Coral
da Escola Corcovado. que atuará sob a direção da
professora Helle Tirlcr.

As inscrições foram prorrogadas até o dia 22,
a pedido de regentes e professores de educação mu-
sical que ainda pretendem incluir seus coros esco-
lares na comptição.

Ginásio Corcovado
O Coral do Ginásio Cor-

covado foi formado este
ano e tem entre seus com-
ponentes diversos alunos
que participaram cio Coral
da Escola Corcovado inive!
primário). vencedor cia
categoria infantil por dois
anos consecutivos. Pelo re-
gulamento, o Coral da Esco-
Ia Corcovado não poderá
concorrer este ano. sendo
convidado para se apresen-
tar hors-concours na etapa
fina!, ao lado do Orfeão
Carlos Gome"s, do Instituto
de Educação, que também
loi vencedor da sua catego-
ria (corais de vozes iguais
— nivel médioi dois anos
seguidos.

A professora Helle Tirler,
da Escola Corcovado. resol-
veu então preparar dois
conjuntos que representa-
rão seu colégio: o coral in-
faritil, que se apresentará

Cológio
Finalista dos concursos

anteriores, o Coral do Cole-
gio Cruzeiro se apresentará
este ano com 30 jovens, na
categoria C (corais ginasi-
ais e colegiais de vozes mis-
tasi. Sua regente, a proles-
sora Adelheid Mason, esco-
lheu o seguinte repertório:
Eliminatória — So ben mi-

hors-concours, e o coral do
ginásio, que concorrerá na
categoria B (corais ginasi-
ais e colegiais de vozes
iguais'.

O Coral do Ginásio Cor-
covado é formado por rrieni-
nos e meninas de 12 a 14
anos. que não têm ainda as
vozes diferenciadas, razão
pela qual não concorrera
com os corais mistos dé
nivel médio.

Na prova eliminatória,
cantará as músicas O du
Slille Zeit. de César Bres-
gen, e A Missa e o Papa-
gaio, de José Vieira Bran-
dão (confronto): na prova
final, apresentará Cantiga
de Ninar, de Francisco Mig-
nonc, Viel Schoner Blume-
lein, de Johan Hcrmann
Schein, e Nigue, Niguc Ni-
nhas, do folclore brasileiro,
com arranjo de Ernani Bra-
ga.

Cruzeiro
cha bon Tempo, de Horácio
Vecchi, c Seresta à Música,
de Eunice Katuncla (con-
frontoi; final — Os Três
Cabelos do Diabo, de Cláü-
dio Santoro: Abschicdslied,
de Brahms, e Ponto de
Macumba, do folclore brasi-
leiro com arranjo de Ester
Scliar.

Sérgio
Mendes vem
ao Brasil

Nova Iorque i AP-JB i
Deverá viajar cm outubro
para o Brasil o pianista e
compositor brasileiro Sérgio
Mendes, que escolherá, en-
tão, em companhia de ou-
tros musicistas, o candidato
à bo!sa-de-cstudos que ele
criou no Conservatório
Musical de Berklee, Boston.

O Conservatório de Ber-
klee tem nível superior e a
bolsa consiste em USS 5 mil
iCrS 30 min para o paga-
mento da matricula, e per-
manência de 12 meses po
pais.

Sérgio Mendes, que con-
seguiu sucesso internacional
com seu conjunto Brasil GG,
comentou que "em toda a
minha vida soube perceber
o valor de uma boa educa-
ção musical. Com educação
musical os horizontes" não
têm limites paia uma pes-
soa de talento que desenvol-
va ou alcance maturidade.
Acho que a pessoa que ob-
tiver esta bolsa terá opor-
Umidade de apresentar ao
mundo sua própria crlativi-
dade."

Conselho
homenageia
Nascentes

O Conselho Estadual de
Cultura vai propor ao Go-
vernador Chagas Freitas
que seja dado o nome cio
íilólogo Antenor Nascentes,
recentemente falecido, a
uma escola da rede oficial
do Estado, e marcou para
a sua próxima reunião, na
quarta-feira, uma sessão es-
pecial de homenagem a seu
antigo conselheiro. Por ini-
ciativa da Comissão d e
Temporadas Musicais d o
CEC, foi aprovada a con-
cessão da medalha estadual
Silvio Romero à cantora li-
rica Maria D'Aparecida
Marques, que na terça-feira
apresentou-se no Teatro
Municipal encarnando o pa-
pel principal da ópera Car-
mem de Bizet.

A sede do FIC muda-se
hoje do manhã para o Co-
pacabana Palace. Ontem
realizou-se o ensaio geral,
que de acordo com infor-
mações dos organizadores
correu bem.

As músicas de hoje, por
ordem de apresentação, são
as seguintes:

„ Nem Becos. Nem SY-
cias — Abílio Manuel. Inter-
pretos: Abílio Manuel e Os
Condorc.s.

— 22.° Andar — Edson
e Aloisio. Intérpretes: Edson
e Aloisio.

— Depois do Por lão ¦-
Jorge Amidem e Luis Men-
des Jr. Intérpretes: Grupo
Kharma.

— Dijerenças — Rildo
Hora e Manuel Nunel. In-
térpretes: Rildo Hora, Eli-
sabote Viana e Os Batuquei-
ros.

5 — Scrcurci — Hermeto
Pa.scoal. Intérpretes: Her-
meto Pascoal e Alaida Cos-
ta.

G — Quatro Graus —•
Fagner e Dcdc. Intérprete:
Fagner.

_ (Vd na Cana — Ari
do Cavaco e César Augusto.
Intérpretes: Mirna e Elson.

— Eu Sou Eu, Nicuri
E' o Diabo — Raul Seixas.
Intérpretes: O.s Lobos.

— Eu Quero é Bolar
Meu Bloco na Rua — Sérgio
Sampaio. Intérprete: Sérgio
Sampaio.

10 — Crtbcçci — Válter
Franco. Intérprete: Válter
Franco.

11 — Diálogo — Baden
Powell e Paulo César Pi-
nheiro. Intérpretes: Tobias
e Cláudia Regina.

12 — Papagaio do Futuro
Alceu Valença. Intérpre-

tes: Alceu Valença e Regio-
nal de Jackson do Pandeiro.

13 — Fio Maravillia —
Jorge Ben. Intérprete: Ma-
ria Alcina.

14 — Nos Cctjundós do Zé
Rui Mauriti e José Jorge.

Intérprete: Rui Mauriti.
15 — Corpo a Corpo —

Túlio Mourão e Nelson Mo-
ta. Intérprete: Fábio.

Curt Lange volta e diz não
ter nada com movimentos
feitos para seu regresso

Bolo Horizonte (Sucursal) — O musicólogo
Francisco Curt Lange chegou a esta capital dizer,
do estar "à margem" do movimento que determi-
nados setores ligados à música no Brasil fizeram
para que ele voltasse ao país. Ele esteve ontem em
Ouro Preto e hoje irá a Mariana.

— Sou um pesquisador, um historiador. Estou
preocupado com a pesquisa. Meu objetivo, aqui, é
continuar minhas pesquisas sobre a música de Vila
Rica e. se possível, instalar em Minas um Instituto
de Musicologia. Não desejo polêmica com ninguém.
REENCONTRO BARROCO

Curt Lange. que é diretor
do Instituto de Musicologia
do Uruguai e já dirigiu o
da Argentina, viajou de
carro em companhia de sua
esposa, trazendo consigo
um volume contendo algu-
mas das partituras do seu
acervo, recolhidas quando'
esteve aqui anteriormente.

Sua permanência em Brio
Horizonte foi rápida. Ele
chegou nas últimas horas
de anteontem e na manhã
de ontem seguiu para Ouro
Preto. Hoje ele vai a Maria-
na para o primeiro contato
com as novas partituras

musicais descobertas no ar-
quivo da Arquidiocese.

Segunda ou terça-feira,
Curt Lange volta a Belo Ho-
rizonte para um contato
com o Secretário de Gover-
no. Nesse encontro serão
acertados os detalhes da
exposição das partituras já
examinadas por Curt Lange
e que revelaram a existèn-
cia de uma música barroca
de qualidade em Minas. A
exposição deverá ser reali-
zada no Palácio das Artes.

Lange vai ao Uruguai em
novembro, mas retornará
para passar nova têmpora-
da no país.

Fraternidade Petrópolis inaugura a dois

PILOTOS DE HELICÓPTERO
Aceitamos candidatos a treinamento para piloto

comercial de helicóptero que possuam um dos se-

guinles requisitos:
a) licença de piloto comercial de avião com o

mínimo de 500 horas de vôo;

b) licença de piloto privado de helicóptero.

Informações sobre treinamento, condições de
trabalho, salários e carreira de piloto de helicóptero,
com o Cmte. Rocha Lima, diretor de Operações da
VOTEC TAXI AÉREO S.A. - Av. Franklin Roosevelt,
115, 12.° andar.

(P

REPRESENTANTE
BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS

Tradicional empresa nacional, procura

çõos aluanle no ramo do brinquedos para

firma de represenla-

colocação de extensa

linha de seus produtos, no Eslado da GUANABARA e/ou oulras

praças. É essencial ler boa penetração nas grandes loias do ramo

e supermercados.
Cartas com informações para posterior entrevista, para a Caixa

Postal n.° 901B - ZC02. .

lança 100
mil cartazes

Cem mil cartazes para a
Campanha da Fraternidade
do próximo ano começaram
a ser enviados aos 14 regio-
nais da Confederação Naci-
onal dos Bispos do Brasil.
Representam Cristo carre-
gando a cruz e têm como
slogan, para lhe determinar
o sentido evangélico, a fra-
se O Egoísmo Escraviza, o
Amor liberta. Lançada de-
pois do Concilio, a iniciativa
visa a dar aos cristãos, du-
rante a Quaresma de cada
ano, a consciência de sua
vocação solidária com os
outros, sobretudo os analfa-
betos e os mais necessitados
de ajuda material.

Quando alguém
lhe disser que comprou
seu Ford na Santo Amaro
com incrível facilidade,
acredite.
É a pura verdade.

de dezembro novas obras
de seu Museu Imperial

'Niterói 
(Sucursal) — O Ministro da Educação,

Sr. Jarbas Passarinho e o diretor do Departamento
de Assuntos Culturais do MEC, Sr. Renato Soeiro,

• confirmaram, a princípio, para o dia 2 de dezembro,
data do aniversário de D. Pedro, a inauguração de
novas obras no Museu Imperial de Petrópolis.

Em sua visita ao Museu Imperial, o Ministro
recebeu das mãos do diretor, professor Lourenço
Luís Lacombe, por escrito, o resultado da reunião
de todos os diretores dos museus nacionais sobre a
cobrança de ingressos ao público. Embora o Sr. Jar-
bas Passarinho só vá estudar o documento em Bra-
sília, ficou assentado que a cobrança de ingressos
começará em dezembro.

Telefone p/222-2316
e faça uma
assinatura

do
JORNAL DO BRASIL

___P_u?A. JfflE^^
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CIA. SANTO AMARO
DE AUTOMÓVEIS
Av Brasil, 2.520 • Tels. 228-5677 -
228-3536 - 228-3953 - 248-2668 -
26-1 8329 o 248-7797 - Plantão aos
sábados até 18 horas. Aos domingos
ato 12 horas.

APLICAÇÃO

Segundo o diretor do De-
partamento de Assuntos
Culturais do MEC, Sr. Re-
nato Soeiro, os recursos ar-
recadados com a cobrança
de ingressos serão, a princí-
pio, aplicados prioritária-
mente no fortalecimento do
serviço de segurança de ca-
da muses. Esclareceu, ain-
da, que a verba será admi-
nistrada por um órgão do
Ministério de Educação e
que o dinheiro será distri-
buido, igualmente, para os
museus.

"Náo poderia ser de ou-
tra forma — adiantou o Sr.
Renato Soeiro -- pois embo-
ra menos visitados do que
os museus maiores, os de
menor porte possuem os
mesmos problemas de ma-
nutenção, de fiscalização e
de conservação". Slides,
gravuras c reproduções pas-
sarão a ser vendidas pelos
museus. \

Um prédio de dois pavi-
mentos já está em fase de

acabamento na área per-
tencente ao Museu Imperial
de Petrópolis e para ele se-
rá deslocada a parte admi-
nistrativa da entidade, per-
miitindo o aproveitamento
de quatro salões onde serão
distribuídos outros perten-
ces da família imperial, es-
clareceu o diretor do Museu,
professor Lourenço Luis La-
combe.

Além da construção desta
nova unidade fisica.o Mu-
seu Imperial sofrerá rcíor-
mas em seu teto, sendo esta
reinvidicação também sido
encaminhada ao Ministro
da Educação. Em sua visita
ao Museu o Sr. Jarbas Pas-
sarinho percorreu o setor
de reprografia. em recupe-
ração, e na biblioteca e no
arquivo, qut ainda não co-
rihecla, examinou algumas
das obras mais preciosas da
coleção. O arquivo possui
cerca de 40 mil manuscritos
da família imperial e na bi-
blioteca existem mais de 25
mil volumes, a maior parte
sobro a história do Império.
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Governo chileno acusa direita de tramar golpe
Greve pára
transportes
no Uruguai

Montevidéu (ANSA-UPI-
AFP-AP-Latln-JB) — Todo
o sistema de transporte ro-
doviárlo do Uruguai está
p r a 11 camente paralisado
desde zero hora de ontem
em conseqüência de uma
greve por tempo indetermi-
nado deflagrada por 15 sln-
dicatos do pessoal emprega-
do em empresas de ônibus
da capital e do Interior do
pais, ao qual se juntaram
os motoristas de táxi c de
caminhão.

A greve foi decidida na
noite de quinta-feira por
uma assembléia de 3 500
trabalhadores, que exigem
aumentos de salários. Essa
paralisação agrava ainda
mais a situação do pais, que
há 11 dias vem enfrentando
a greve dos ferroviários,
que também lutam por me-
lhores salários.

TUDO PARADO

Até o meio-dia de ontem
a paralisação era total nos
serviços de ônibus e de
trens, e o Governo ainda
não havia tomado nenhu-
ma medida para garantir
um serviço de emergência
no transporte urbano.

E' grande a expectativa
em torno da posição que o
Governo assumirá em face
dessas duas greves, que en-
volvem 27 mil homens (15
mil nos transportes e 12 mil
ferroviários).

O Presidente Juan Maria
Bordaberry, em mensagem
ao pais por rádio e TV,
qualificou de "ilegal e In-
justa" a greve que envolve
27 mil homens (15 mil nos
transportes e 12 mil ferro-
viários).

Apesar de reconhecer o
aumento do custo de vida,
Bordaberry disse que "a
atual política salarial de
assegurar o poder aquisitivo
não pode fazê-lo aumen-
tando os salários, o que se-
ria provocar a inflação, de-
tida nesse mês de setem-
bro." O Presidente acentuou
que seu Governo está dis-
posto ao diálogo, "sem ne-
cessidade de pressões."

Os sindicatos se baseiam
nos índices do custo de vida
para exigir aumentos de sa-
iários. A situação tende a
se agravar já que diversos
outros setores trabalhistas
se mantêm agitados em tor-
no de reivindicações salari-
ais.

O pessoal de construção
entrará em greve segunda-
feira, por tempo indetermi-
nado; os bancários e funci-
onários piiblicos programa-
r a m paralisações parciais
na próxima semana, o mes-
mo ocorrendo com o pessoal
de tecido e da saúde (hospi-
taisi.

Ferrovias
da À. Latina
se unificam

La Paz (AP-JB) — As em-
presas ferroviárias da Amé-
rica Latina deram um im-
portante passo para sua
reunificação ao recomendar
prioridade para projetos
que tenham por finalidade
interligar redes dos diferen-
tes países latino-ameri-
canos. O Brasil já se
comprometeu a financiar
um trecho que falta na Bo-
liyià. entre Santa Cruz e
Cochabamba, de pouco mais
de 200km.

A reconstrução íoi feita
durante o atual Congresso
da Associação Latino-
Americana de Empresas
Ferroviárias (ALAP), reu-
nido na cidade boliviana de
Santa Cruz.

Colômbia
pune quem
castiga preso

Bogotá (UPI-JB) — O
Ministro da Defesa da Co-
lômb.a, General Hemando
Currea Cubides, prometeu
ontem punir os militares
comprometidos em supostas
torturas em presos poli-
ticos. "Os responsáveis se-
rão castigados, ainda que
seja o próprio Ministro da
Defesa", disse o General
Currea Cubides falando na
Câmara dos Deputados.

O debate parlamentar fo-
ra proposto e aberto pelo
Deputado comunista Hum-
berto Ovle.do, que fez parte
de uma Comissão de Inqué-
rito encarregada de invés-
tigar denúncias sobre
supostas torturas a que te-
riam sido submetidas diver-
sas pessoas detidas em
quartéis militares de Bogo-
tá, Bucaramanga e Barran-
ca Bermeja.

Santiago (AP-AFP-UPI-ANSA-Latin-JB)
— O jornal Ultima Hora, o canal sete de tele-
visão e o MIR (Movimento de Esquerda Re-
volucionária. denunciaram ontem a existèn-
cia de um complot, a ser iniciado hoje, para
derrubar o Governo através de "distúrbios e
atos de provocação." As notícias foram con-
firmadas oficialmente.

Os Ministros do Interior, Jaime Suarez,
e da Defesa, José Toha, anunciaram que gru-
pos de direita planejaram "realizar atos de
provocação especialmente contra residências
de militares, com o propósito de atribuí-los a
elementos de extrema esquerda e dar motivos
a choques."
A DENÚNCIA

"Mas o Governo, ao tomar conhecimento
disso, adotou todas as medidas necessárias pa-
ra garantir a tranqüilidade e a segurança da
população", assinalou a nota dos Ministérios.

Segundo o MIR, o complot subversivo es-
taria sendo organizado pelo grupo ultradirei-
tista Pátria e Liberdade. "O plano é de lançar
primeiro ataques contra instituições e centros
das Forças Armadas e de Carabineiros, com
assassinato de soldados, suboficiais e suas fa-
mílias a fim de incitá-los contra o povo.""Pretende-se ainda", acentuou o MIR,
"lançar as brigadas fascistas disfarçadas de
carabineiros e militares contra setores de ha-
bitacão popular, a fim de provocar a reação
espontânea do povo, abrindo assim o caminho
para a guerra civil."

R-dlof-l- AP

ELEIÇÕES
O presidente do Partido Democrata

Cristão (PDC), Senador Renan Fuen-
tealba. afirmou ontem que a missão das for-
cas políticas da Oposição era a de ganhar as
eleições parlamentares de março próximo a
fim'de impedir que se estabeleça no Chile a
"ditadura do proletariado, quer dizer, dos
Partidos marxistas que constituem uma mi-
noria no país." .

Falando por uma cadeia nacional cie
emissoras em nome de todos os Partidos da
Oposição que formam a Confederação Demo-
cráticá, Fuentealba criticou o Governo por
ter negado permissão para a realização de
uma manifestação antigovernamental, e ob-
servou que, no futuro tal fato não se repe-
tiria.

Allende quer punição
para repórter da AP
Santiago do Chile (Latin-JB) — O Go-

verno chileno solicitou à Associação dos Cor-
respondentes Estrangeiros que puna o chefe
do escritório local da agência norte-america-
na The Associated Press, Isaac Levy, do con-
trário o próprio Governo tomará medidas
contra o referido jornalista.

O secretário-geral do Governo. Hernal
Del Canto, em carta à Associação, se refere
a um artigo escrito por Levy dia 23 de agos-
to passado. Anteriormente Del Canto convo-
cara Levy a seu gabinete para informá-lo do
desagrado do Presidente Salvador Allende pe-
las opiniões emitidas pelo correspondente a
respeito da escassez de gêneros alimentícios.

Câmara rejeita as
ameaças americanas

Santiago do Chile (ANSA-Latin-JB) -- A
Câmara de Deputados do Chile, rejeitou por
unanimidade as declarações feitas por direto-
res da empresa norte-americana Kennecott
Copper Company no sentido de que embar-
garia, onde quer que estivesse, o cobre chile-
no. A empresa explorava jazidas de cobre no
Chile, que foram nacionalizadas.

Os deputados decidiram repudiar as de-
claracões "de qualquer empresa estrangeira
que pretenda desconhecer as legítimas atri-
buições do povo para nacionalizar suas rique-
zas 

"básicas", 
disse o Presidente em exercício

da Câmara, Eduardo Cerda, do Partido De-
mocrata Cristão (Oposição).

A Câmara concordou em se dirigir a par-
lamentares de todo o mundo e às Nações Uni-
das para dar conhecimento desse protesto.
Também serão informados os Governos inte-
grantes do CIPEC (países produtores do co-
bre) a fim de obter uma ação conjunta e a
solidariedade eletiva de tais países nesse caso.

Custo de vida sofre
maior alia em 20 anos

Santiago (Latin-JB) — O custo de vida
em agosto subiu 22,7 por cento, a maior alta
para um mês nos últimos 20 anos, segundo
informou hoje o Instituto Nacional de Esta-
tísticas (INÉ).

Com isto, a inflação atingiu 63,5 por cen-
to nos primeiros oito meses do ano, o que
também é um recorde para os últimos 15 anos.
O Governo tinha previsto 50 por cento.

Segundo o relatório do INE, os aumentos
de preços dos alimentos foram os que mais
contribuíram para o incremento cio custo de
vida no mês passado.

OUÇA"RESUMO ESPORTIVO"
Pela RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Sábados e Domingos
às 20 Horas
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Vm especialista do Exército mexicano no desarme de bombas usou um rifle para aesar-
mar um dos dois petardos colocados por terroristas junto aos escritórios da IBM na ca-

pitai mexicana. Um tiro perfeito do militar conseguiu atingir o alvo, a mais de 100

metros de distância e a explosão que se seguiu só provocou pequenos danos materiais

Casa da Argentina em Paris
sofre ataque de mas

I
carados

Paris fANSA-JB i -- Em sinal
de protesto contra a visita a Fran-
ça do comandante da Força Aérea
argentina, Brigadeiro Carlos Al-
berto Rey. 12 homens mascarados
invadiram ontem a Casa da Argen-
tina em Paris onde destruíram nu-
merosos documentos.

Os terroristas, que deixaram no
local panfletos assinados pelo Par-
tido Revolucionário dos Trabalha-
dores iPRTi. também protestaram,
aos gritos, contra o "assassinio de
16 militantes revolucionários no dia
2 dc agosto, em Trelew" (referên-
cia ao incidente ocorrido numa ba-
ae militar argentina, em que mor-
reram 16 presos..

A operação durou quatro mi-
nutos. Quando a policia parisiense
chegou ao local, .situado num aris-

tocrâtico bairro de Paris, os inva-
sores já haviam fugido depois de
quebrar vidros dos móveis, cortar
fios telefônicos e destruir fichários
e todos o.s documentos que estavam
á vista. Segundo uma testemunha
nenhum dos homens estava ar-
mado.

Em Buenos Aires, ocorreram
ontem duas explosões em depen-
déncias de órgãos dos serviços de
segurança, uma das quais junto ao
edificio do Serviço de Informações
do Exército (SIEi. no centro da
cidade.

A outra foi no edificio do Cir-
cu!o de Oficiais da Guarda Nacio-
nal, na Zona Norte da capital. Em
nenhum dos casos houve vitimas,
mas os danos foram elevados. Fon-
tes policiais recordam que hoje faz

17 anos que Juan Peron foi derru-
bado por um golpe militar.

FRENTE OPOSICIONISTA
Buenos Aires (AP-UPI-JBi —

Jesus H. Porto, dirigente peronista
de esquerda, anunciou ontem que
estão sendo feitos preparativos com
vistas à criação de uma frente po-
lítica para disputar as eleições pre-
sidenciais de março próximo, inte-
grada por peronistas, comunistas,
socialistas, democratas cristãos c
outros grupos afins.

Jesus H. Porto é um dos três
lideres do Encontro Nacional dos
Argentinos (ENA), organizado em
1970, e composto fundamentalmen-
te pelo Partido Comunista iilegal)
e setores esquerdistas do peronis-
mo. radicalismo e elementos in-
dependentes.

prevê crise
EUA-Panamá

Washington (ANSA-JB)
-- The New York Times
disse ontem que o.s Estados
Unidos terão novas difleul-
dades em conseqüência da
questão do canal do Pa-
namá, depois que a As-
sembléia Nacional paname-
nha recomendou ao Gover-
no rejeitar a anuidade paga
pelos norte-americanos pela
utilização do canal, que é de
US$ 900 mil (Cr$ 11400
mil).

Diz o jornal que se regis-
tra um crescente naclona-
lismo no Panamá desde que
o General Ornar Tonijos,
comandante da Guarda
Nacional, se converteu, a
partir de 1963, em homem
forte do pais.

Durante os últimos meses
houve negociações para se
chegar a um novo tratado
que substitua o concluído
em 1903, mas os EUA se en-
coi-tram diante de uma du-
pia pressão. De um lado, o
Congresso norte-americano
que se opõe a qualquer con-
cessão, e de outra o próprio
Governo panamenho.

Paraguai
acusa China
eVRSS

Washington (UPI-JB1 —
"Nâo hi diivida de que a
União Soviética, a China e
outros paises não demoerá-
ticos estão intensificando
seus esforços para subverter
a América Latina", decla-
rou ontem o novo Embai-
xador do Paraguai e m
Washington, Roque Ávila.

Em pronunciamento feito
durante um almoço ofere-
cido ao novo Embaixador
norte-americano cm Assim-
ção. George W. Landau. o
diplomata paraguaio disse
que seu país "espera que os
EUA demonstrem maior in-
teresse e preocupação para
enfrentar a ameaça do ter-
rorismo".

Em outro trecho de sua
alocução afirmou que gra-
ças aos esforços ao seu an-
tecessor, Raymod Ylitalo,
também presente a o ai-
moço. e "a cooperação do
Presidente Alfredo Stroes-
sener, foi possível extra-
ditar para os Estados
Unidos o traficante inter-
nacional de narcóticos Au-
guste Joseph Ricord. Con-
cluiu afirmando que o Pa-
raguai "é e será o melhor
amigo que os EUA têm na
América Latina".
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RESUMO DO BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1972

A I I V O PASSIVO

CrS CrS

Caixd e DepD-iiado no Banco do B.asil
Empréstimos 
Outros Créditos
Bane. Central - Recolhimentos Compulii
Agencias e Co.fe_poi.der.les
Outras Contas 

Valores . Bens
Titulos á ordem do Banco Central . .
Outros Valores e Bens

Imobilizado
Resultado Pçndmtt.
Contas de Compensação  

35.901.941,03
222...-19.9.4,8-1
148.213.892,0-

52.109.517,-7
31 .491.691,97

24.220.104,68
430.012.950,42

406.665.787,92

83.601.209,54

38.310.979,21
12.400.150,54

1.124.407.726,62

2.119.618.908,93

Capital .
Reservas

Depósitos 

Outras Exigibilidade* ç Obrigações

Refinanciamento e Repassei no Banco Central
Agências e Correspondentes
Ordens de Pagamento c Outros Créditos ....

Resultado Pendente  ...

Contas de Compensação

CrS
39.000.000,00
34.314.036,34 73

CrS

314.036,34

30.298.846,41
136.174.705,44
302.553.537,66

432.778.954,13

469.027.089,51

20
1.124

.091.102,33
407.726,62

2.119.618.908.93

Jl
DIRETOR .RESIDENTE Z Étm DE ARAÚJO. DIRETORES. OSWALDO DE ARAÚJO. SERGIO VICENTE OE ARAÜJO.^MANOÓ. DE PAIVA ABREU. MILTON

DIRETORES REGIONAIS JÒSÈ GERALDO MIGUE-ETTO. JADER.SILVA BENEDITO. GERALDO PERILLO JÚNIOR.

CONSELHO EISCAL ALBERTO^ OE «EVEOO. ALBERTO HENRIQUE ROCHA. HELV NOGUEIRA, JOÃO HENRIQUES BRAOA. JAIME E1RAS PURQU1M

ASS JACINTO PINHEIRO - TX. CRC N.* 601'-' ¦ MG.

DE ARAÚJO.-

WERNECK.
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Corta de Autorização _.° A-7VM97O-CGC n.° 17.514.308

SEDE: BELO HORIZONTE

V RESUMO DO BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1972

ATIVO

DISPONÍVEL 19.626.973,6.1

REALIZÁVEL

Financiamento ele Capital dc Giro, Fixo,-*_r_\^.:::::::::::::::::. IS;SS__ -.»»»_
IMOBILIZADO 1.813.171.63

RESULTADO PENDENTE 1 .753.756,67

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ^^L^t'^^!.

366.338.207,47

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Canilal  15.000,000,00
ReLvas e Fundo.  6.096.195,94 21.096.195,94

EXIGÍVEL
Dap. a Prazo Fixo c/Corr. Monet 85.394.221,66
Tilulos Cambiais 30.729.479,45
Obrigações em Moeda Estrangeira ...... 27.886,505,00
Refinanciamento Finame 6.526.500,31 ¦
Oulras Contas 22.123.934,03 172.660.640,50

RESULTADO PENDENTE  '°- 744'5"'°*

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  .1»'..836.806,97

366.338.207,47

DIRETOR PRESIDENTE-VICENTE DF ARAÚJO. DIRETORES: OSWALDO DE ARAÚJO. SERGIO VICENTE DE ARAÚJO, OBREGON DE CARVALHO, ANTÔNIO ÜE ARAÚJO

CONSELHO FISCAL; ABELARDO DE CASTRO, JOÃO ROLLA FILHO, JOÃO ROSCOE, JOSÉ TORRES FRANCO, MILTON OIAS.
C.LIO OLIVEIRA, LUND MAIA.

ASS.: ALMIR GONTIJO SILVA - TC REG. CRC - MG Nf 169B7.
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Greve pára
transportes
no Uruguai

Montevidéu (ANSA-UPI-
AFP-AP-Latln-JB) — Todo
o sistema de transporte ro-
dovlárlo do Uruguai está
prati camente paralisado
desde zero hora de ontem
em conseqüência de uma
greve por tempo lndetermi-
nado deflagrada por 15 sin-
dicatos do pessoal emprega-
do em empresas de ônibus
da capital e do interior do
pais, ao qual se juntaram
os motoristas de táxi c de
caminhão.

A greve foi decidida na
noite de quinta-feira por
uma assembléia de 3 500
trabalhadores, que exigem
aumentos de salários. Essa
paralisação agrava ainda
mais a situação do pais, que
há 11 dias vem enfrentando
a greve dos ferroviários,
que também lutam por me-
lhores salários.

TUDO PARADO

Até o meio-dia de ontem
a paralisação era total nos
serviços de ônibus e de
trens, e o Governo ainda
não havia tomado nenhu-
ma medida para garantir
um serviço de emergência
no transporte urbano.

E' grande a expectativa
em torno da posição que o
Governo assumirá em face
dessas duas greves, que en-
volvem 27 mil homens (15
mil nos transportes e 12 mil
ferroviários).

O Presidente Juan Maria
Bordaberry, em mensagem
ao país por rádio e TV,
qualificou de "ilegal e in-
justa" a greve que envolve
_7 mil homens (15 mil nos
transportes e 12 mil ferro-
viários i.

Apesar de reconhecer o
aumento do custo de vida,
Bordaberry disse que "a

atual politica salarial de
assegurar o poder aquisitivo
não pode fazê-lo aumen-
tando os salários, o que se-
ria provocar a inflação, de-
tida nesse mês de setem-
bro." O Presidente acentuou
que seu Governo está dis-
posto ao diálogo, "sem ne-
cessidade de pressões."

Os sindicatos se baseiam
nos índices do custo de vida

• para exigir aumentos de sa-
iárlos. A situação tende a
se agravar já que diversos
outros setores trabalhistas
se mantêm agitados em tor-
no de reivindicações salari-
ais.

O pessoal de construção
entrará em greve segunda-
feira, por tempo indetermi-
nado; os bancários e funci-
onários públicos programa-
ram paralisações parciais
na próxima semana, o mes-
mo ocorrendo com o pessoal
de tecido e da saúde (hospi-
taisi.

'y
¦

Ferrovias
da A. Latina
se unificam

La Paz (AP-JB) —Asem-
presas ferroviárias da Amé-
rica Latina deram um im-
portante passo para sua
reunificação ao recomendar
prioridade para projetos
que tenham por finalidade
interligar redes dos diferen-
tes paises latino-amen-
canos. O Brasil já sc
comprometeu a financiar
um trecho que falta na Bo-
livia, entre Santa Cruz e
Cochabamba, dc pouco mais
de 200i:m.

A reconstrução foi feita
durante o atual Congresso
da Associação Latino-
Americana de E m p r e s a s
Ferroviárias (ALAF). reu-
nido na cidade boliviana de
Santa Cruz.

Colômbia
pune quem
castiga preso

Bogotá (UPI-JB) — O
Ministro da Defesa da Co-
lõmbia, General Hernando
Currea Cubides, prometeu
ontem punir os militares
comprometidos em supostas
torturas em presos poh-
ticos. "Os responsáveis se-
rão castigados, ainda que
seja o próprio Ministro da
Defesa", disse o General
Currea Cubides falando na
Câmara dos Deputados.

O debate parlamentar fo-
ra proposto e aberto pelo
Deputado comunista Hum-
berto Oviérdo, que fez parte
de uma Comissão de Inqué-
rito encarregada de lnves-
tigar denúncias sobre
supostas torturas a que te-
riam sido submetidas diver-
sas pessoas detidas em
quartéis militares de Bogo-
tá, Bucaramanga e Barran-
ca Bcrmeja.

Santiago (AP-AFP-UPI-ANSA-Latm-JB)
_ O jornal Vitima Hora, o canal sete de tele-
visão e o MIR (Movimento de Esquerda Re-
volucionária) denunciaram ontem a existen-
cia de um complot, a ser iniciado hoje, para
derrubar o Governo através de "distúrbios e
atos de provocação." As notícias foram con-
firmadas oficialmente.

Os Ministros do Interior, Jaime Suarez,
e da Defesa, José Toha, anunciaram que gru-
pos de direita planejaram 

"realizar atos de
provocação especialmente contra residências
de militares, com o propósito de atribui-los a
elementos de extrema esquerda e dar motivos
a choques."
A DENÚNCIA

"Mas o Governo, ao tomar conhecimento
disso adotou todas as medidas necessárias pa-
ra garantir a tranqüilidade e a segurança da
População", assinalou a nota dos Ministérios.

Segundo o MIR, o complot subversivo es-
taria sendo organizado pelo grupo ultradirei-
tísta Pátria e Liberdade. "O plano é de lançar
m-imeiro ataques contra instituições e centros
das Forças Armadas e de Carabineiros, com
assassinato de soldados, suboficiais e suas fa-
mílias a fim de Incita-los contra o povo

"Pretende-se ainda", acentuou o MIR,
"lançar as brigadas fascistas disfarçadas de
carabineiros e militares contra setores de ha-
bitação popular, a fim de provocar a íeaçao
espontânea do povo, abrindo assim o caminho
para a guerra civil."
ELEIÇÕES

O presidente do Partido Democrata
Cristão (PDC), Senador Renan^Puen-
tealba. afirmou ontem que a mi&sao.das foi-
cas políticas da Oposição era a de ganhar as
eleições parlamentares de março próximo a
.Ke impedir que se estabeleça no Chile a
"ditadura do proletariado, quer dizei dos
Partidos marxistas que constituem uma mi-

^aTanff-por uma cadeia nacional de
emissoras em nome de todos os Partidos da
Oposição que formam a Confederação Demo-
crática, Fuentealba criticou o Governo poi
ter negado permissão para a realização de
uma manifestação antigovernamental, e ob-
servou que, no futuro tal fato nao se íepe-
tiria.

Allende quer punição
para repórter da AP
Santiago do Chile (Latin-JB) - O Go-

verno chileno solicitou à Associação dos Cor-
respondentes Estrangeiros que puna o chefe
do escritório local da agencia norte-amenca-
na The Associated Press, Isaac Levy, do con-
trário o próprio Governo tomara medidas
contra o referido jornalista. w<_,~ni

O secretário-geral do Governo, Hei nal
Del Canto em carta à Associação, se refere
a um artigo escrito por Levy dia 23 de agos-
ío passado. Anteriormente Del Canto convo-
cara Levv a seu gabinete para informa-lo do
desagrado do Prelidente Salvador Allende pe-
las opiniões emitidas pelo correspondente a
respeito da escassez de gêneros alimentícios.

Câmara rejeita as
ameaças americanas

Santiago do Chile (ANSA-Latin-JB) - A
Câmara de Deputados do Chile ^eitou.poiunanimidade as declarações feitas poi dueto-
res da empresa norte-americana Kennecott
Copper Company no sentido de que embai-
garia, onde quer que estivesse o cobre chüe-
no A empresa explorava jazidas de cobie no
Chile, que íoram nacionalizadas.

Ós deputados decidiram repudiai as de-
claracões "de qualquer empresa estrangeira
oue pretenda desconhecer as legitimas atn-
buicoes do povo para nacionalizar suas rique-
_as básicas", disse o Presidente em exercício
da Câmara, Eduardo Cerda, do Partido De-
mocrata Cristão (Oposição).

A Câmara concordou em se dmgn a pai-
lamentares de todo o mundo e as Nações Um-
das para dar conhecimento desse protesto.
Também serão informados os Governos inte-
sn-antes do CIPEC (países produtores cio co-
bre) a fim de obter uma ação conjunta e a
solidariedade efetiva de tais paises nesse caso.
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Casa da Argentina em Paris

Custo
maior

de vida sofre
alta em 20 aiios

OUÇA"RESUMO ESPORTIVO"
Pela RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Sábados e Domingos
às 20 Horas

patrocínio da

tovorey

sofre ataque de mascarados
J>aris íANSA-JB) — Em sinal

de protesto contra a visita a Fran-

ça do comandante da Foiça Aérea
argentina. Brigadeiro Carlos Al-
berto Rey. 12 homens mascarados
invadiram ontem a Casa da Argen-
tina em Paris onde destruíram nu-
merosos documentos.

Os terroristas, que deixaram no
local panfletos assinados pelo Par-
tido Revolucionário dos Trabalha-
dores iPRTi. também protestaram,
aos gritos, contra o "assassinlo de
16 militantes revolucionários no dia
2 dc agosto, em Trelcw" (referen-
cia ao incidente ocorrido numa ba-
se militar argentina, cm que mor-
reram 16 presos).

A operagão durou quatro ml-
nutos. Quando a polícia parisiense
chegou ao local, situado num aris-

tocrático bairro de Paris, os inva-
sores já haviam fugido depois dc

quebrar vidros dos móveis, cortar
fios telefônicos e destruir fichados
e todos os documentos que estavam
à vista. Segundo uma testemunha
nenhum dos homens estava ar-
macio.

Em Buenos Aires, ocorreram
ontem duas explosões em depen-
dências de órgãos dos serviços de

segurança, uma das quais junto ao

edificio do Serviço de Informações
do Exército <SIE), no centro da

cidade.
A outra foi no edificio do Cir-

culo de Oficiais da Guarda Nacio-
nal. na Zona Norte da capital. Em
nenhum dos casos houve vitimas.
mas os danos foram elevados. Fon-

tes policiais recordam que hoje faz

17 anos que Juan Peron foi derru-
bado por um golpe militar.

FRENTE OPOSICIONISTA
Kiienos Aires i AP-UPI-JB) —

Jesus H. Porto, dirigente peronista
de esquerda, anunciou ontem que
estão sendo feitos preparativos com
vistas à criação de uma frente po-
iitica para disputar as eleições pre-
sidenciáis de março próximo, inte-

grada por peronistas, comunistas,
socialistas, democratas cristãos e

outros grupos afins.
Jesus H. Porto é um dos três

lideres do Encontro Nacional dos
Argentinos (ENA), organizado cm
1970, c composto fundamentalmen-
te pcio Partido Comunista i ilegal)
c setores esquerdistas do peronis-
mo. radicalismo
dependentes.

c elementos in-

limes
prevê crise
EUA-Panamá

Washington (ANSA-JB)
— The New York Times
disse ontem que os Estados
Unidos terão novas dificul-
dades em conseqüência da
questão do canal do Pa-
namá, depois que a As-
sembléia Nacional paname-
nha recomendou ao Gover-
no rejeitar a anuidade paga
pelos norte-americanos pela
utilização do canal, que é de
US$ 000 mil (Cr$ 11400
mil).

Diz o jornal que se regis-
tra um crescente naciona-
lismo no Panamá desde que
o General Ornar Torrljos,
comandante da Guarda
Nacional, se converteu, a
partir de 1963, em homem
forte do pais.

Durante os últimos meses
houve negociações para se
chegar a um novo tratado
que substitua o concluído
em 1903, mas os EUA se en-
contram diante de uma du-
pia pressão. De um lado, o
Congresso norte-americano
que se opõe a qualquer con-
cessão, e de outra o próprio
Governo panamenho.

Paraguai
acusa China
e URSS

Washington (UPI-JB) —
"Não 1-A dúvida de que a
União Soviética, a China e
outros paises não democra-
ticos estão intensificando
seus esforços para subverter
a América Latina", decla-
rou ontem o novo Embai-
xador do Paraguai e m
Washington, Roque Ávila.

Em pronunciamento feito
durante um almoço ofere-
cido ao novo Embaixador
norte-americano em Assim;-
ção. George W. Landau. o
diplomata paraguaio disse
que seu país "espera que os
EUA demonstrem maior in-
teresse e preocupação para
enfrentar a ameaça do ter-
rorismo".

Em outro trecho de sua
alocução afirmou que gra-
cas aos esforços ao seu an-
tecessor, Raymod Ylitalo,
também presente ao al-
moço. e "a cooperação do
Presidente Alfredo Stroes-
sener, foi possível extra-
ditar para os Estados
Unidos o traficante inter-
nacional de narcóticos Au-
guste Joseph Ricord. Con-
cluiu afirmando que o Pa-
raguaí "é e será o melhor
amigo que os EUA têm na
América Latina".

Santiago (Latin-JB) - 
Ç> custo de v cia

em agosto subiu 22,7 por cento, a maioi alta
Iara um mês nos últimos 20 anos, segundo
ínfomou hofe o Instituto Nacional de Esta-
tíStÍ^Sto^ 

inflação atingiu 63,5 por cen-
to nos primeiros oito meses do ano o que
também é um recorde para os últimos 15 anos.
O Governo tinha previsto 50 por cento.

Segundo o relatório do INE, os aumentos
de preços dos alimentos foram os que mais
contribuíram para o incremento do custo de
vida no mês passado.
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Governo chileno acusa direita de tramar golpe
V^ v/i/vf m w *-* R.dioioi.AP «m: 9?

Greve pára
transportes
no Uruguai

Montevidéu (ANSA-UPI-
AFP-AP-Lntln-JB) — Todo
o sistema de transporte ro-
dovlárlo do Uruguai está
p r a 11 camente paralisado
desde zero hora de ontem
em conseqüência de uma
greve por tempo lndeterml-
nado deflagrada por 15 sln-
dieatos do pessoal emprega-
do em empresas de ônibus
da capital e do Interior do
pais, ao qual se juntaram
os motoristas de táxi c de
caminhão.

A greve íol decidida na
noite de quinta-feira por
uma assembléia de 3 500
trabalhadores, que exigem
aumentos de salários. Essa
paralisação agrava ainda
mais a situação do pais. que
há 11 dias vem enfrentando
a greve dos ferroviários,
que também lutam por me-
lhores salários.

TUDO PARADO

Até o meio-dia de ontem
a paralisação era total nos
serviços de ônibus e de
trens, e o Governo ainda
não havia tomado nenhu-
ma medida para garantir
um serviço de emergência
no transporte urbano.

E' grande a expectativa
em torno da posição que o
Governo assumirá em face
dessas duas greves, que en-
volvem 27 mil homens (15
mil nos transportes e 12 mil
ferroviários).

O Presidente Juan Maria
Bordaberry, em mensagem
ao pais por rádio e TV,
qualificou de "Ilegal e in-
Justa" a greve que envolve
27 mil homens (15 mil nos
transportes e 12 mil ferro-
viários i.

Apesar de reconhecer o
aumento do custo de vida,
Bordaberry disse que "a

atual politica salarial de
assegurar o poder aquisitivo
não pode fazê-lo aumen-
tando os salários, o que se-
ria provocar a inflação, de-
tida nesse mês de setem-
bro." O Presidente acentuou
que seu Governo está dis-
posto ao diálogo, "sem ne-
cessidade de pressões."

Os sindicatos se baseiam
nos índices do custo de vida

• para exigir aumentos de sa-
iárlos. A situação tende a
se agravar já que diversos
outros setores trabalhistas
se mantêm agitados em tor-
no de reivindicações salari-
ais.

O pessoal de construção
entrará em greve segunda-
feira, por tempo indetermi-
nacio; os bancários e funci-
onários públicos programa-
ram paralisações parciais
na próxima semana, o mes-
mo ocorrendo com o pessoal
de tecido e da saúde (hospi-
taisi.

¦

Ferrovias
da A. Latina
se unificam

La Fa/. l AP-JB) —Asem-
presas ferroviárias da Amé-
rica Latina deram um im-
portante passo para sua
reunificação ao recomendar
prioridade para projetos
que tenham por finalidade
interligar redes dos diferen-
tes paises latino-amen-
canos. O Brasil já se
comprometeu a financiar
um trecho que falta na Bo-
livia, entre Santa Cruz e
Cochabamba, dc pouco mais
dc 2O0.:rr-.

A reconstrução foi feita
durante o atual Congresso
da Associação Latino-
Americana de E m p r e s a s
Ferroviárias (ALAP). reu-
nido na cidade boliviana de
Santa Cruz.

Colômbia
pune quem
castiga preso

Bogotá (UPI-JB) — O
Ministro da Defesa da Co-
lõmbia, General Hernando
Currea Cubides, prometeu
ontem punir os militares
comprometidos em supostas
torturas em presos poh-
ticos. "Os responsáveis se-
rão castigados, ainda que
seja o próprio Ministro da
Defesa", disse o General
Currea Cubides falando na
Câmara dos Deputados.

O debate parlamentar fo-
ra proposto e aberto pelo
Deputado comunista Hum-
berto Oviedo, que fez parte
de uma Comissão de Inqué-
rito encarregada de invés-
tigar denúncias sobre
supostas torturas a que tc-
riam sido submetidas diver-
sas pessoas detidas em
quartéis militares de Bogo-
tá, Bucaramanga e Barran-
ca Bcrmeja.

Santiago (AP-AFP-UPI-ANSA-Latm-JB)
— O jornal Ultima Hora, o canal sete de tele-
visão e o MIR (Movimento de Esquerda Re-
volucionária) denunciaram ontem a exlsten-
cia de um complot, a ser iniciado hoje, para
derrubar o Governo através de "distúrbios e
atos de provocação." As notícias foram con-
firmadas oficialmente.

Os Ministros do Interior, Jaime Suarez,
e da Defesa, José Toha, anunciaram que gru-
pos de direita planejaram 

"realizar atos de
provocação especialmente contra residências
de militares, com o propósito de atribui-los a
elementos de extrema esquerda e dar motivos
a choques."
A DENÚNCIA

"Mas o Governo, ao tomar conhecimento
disso adotou todas as medidas necessárias pa-
ra garantir a tranqüilidade e a segurança da
População", assinalou a nota dos Ministérios.

Segundo o MIR, o complot subversivo es-
taria sendo organizado pelo grupo ultradirei-
tísta Pátria e Liberdade. "O plano é de lançar
primeiro ataques contra instituições e centros
das Forças Armadas e de Carabineiros, com
assassinato de soldados, suboficiais e suas fa-
mílias a fim de Incita-los contra o povo.

"Pretende-se ainda", acentuou o MIR,
"lançar as brigadas fascistas disfarçadas de
carabineiros e militares contra setores de ha-
bitacão popular, a fim de provocar a íeaçao
espontânea do povo, abrindo assim o caminho
para a guerra civil."
ELEIÇÕES

O presidente do Partido Democrata
Cristão (PDC), Senador Renan Fuen-
tealba. afirmou ontem que a missão*dasfoi-
cas políticas da Oposição era a de ganhar as
eleições parlamentares de março próximo a
Sáe impedir que se estabeleça no Chile a
"ditadura do proletariado, quer dizei dos
Partidos marxistas que constituem uma mi-
^FaTanff-por uma cadeia nacional de
emissoras em nome de todos os Partidos da
Oposição que formam a Confederação Demo-
crática, Fuentealba criticou o Governo poi
ter negado permissão para a realização de
uma manifestação antigovemamental, e ob-
servou que, no futuro tal fato nao se íepe-
tiria.

Allende quer punirão
para repórter da AP
Santiago do Chile (Latin-JB) - O Go-

verno chileno solicitou à Associação dos Cor-
respondentes Estrangeiros que puna o chefe
do escritório local da agencia norte-amenca-
na The Associated Press, Isaac Levy, do con-
trário o próprio Governo tomara medidas
contra o referido jornalista. WeP„n*i

O secretário-geral do Governo, Hei nal
Del Canto em carta à Associação, se refere
a um artigo escrito por Levy dia 23 de agos-
to passado. Anteriormente Del Canto convo-
cara Levv a seu gabinete para informa-lo do
Sgrado do Prelidente Salvador Allende pe-
las opiniões emitidas pelo correspondente a
respeito da escassez de gêneros alimentícios.

Câmara rejeita as
ameaças americanas

Santiago do Chile (ANSA-Latin-JB) - A
Câmara de Deputados do Chile rejdtooj»
unanimidade as declarações feitas poi dueto-
res da empresa norte-americana Kennecott
Copper Company no sentido de que embai-
garia, onde quer que estivesse o cpbre chüe-
no A empresa explorava jazidas de cobie no
Chile, que íoram nacionalizadas.

Ós deputados decidiram repudiai as de-
claracões "de qualquer empresa estrangeira
oue pretenda desconhecer as legitimas atu-
buicoes do povo para nacionalizar suas rique-
?as básicas", disse o Presidente em exercício
da Câmara, Eduardo Cerda, do Partido De-
mocrata Cristão (Oposição).

A Câmara concordou em se dmgn a pai-
lamentares de todo o mundo e as Nações Uni-
das para dar conhecimento desse protesto.
Também serão informados os Governos inte-
erantes do CIPEC (países produtores do co-
bre) a fim de obter uma ação conjunta e a
solidariedade efetiva de tais países nesse caso.
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Casa da Argentina em Paris

Gusto
maior

de vida sofre
alia em 20 aiios

Santiago (Latin-JB) - O custo de vela
em agosto subiu 22,7 por cento, a maioi alta
oara um mês nos últimos 20 anos, segundo
Intomou hoje o Instituto Nacional de Esta-
tíStÍC£Sto^ 

inflação atingiu 63,5 por cen-
to nos primeiros oito meses do ano o que
também é um recorde para os últimos 15 anos.
O Governo tinha previsto 50 por cento.

Segundo o relatório do INE, os aumentos
de preços dos alimentos foram os que mais
contribuíram para o incremento do custo cie
vida no mês passado.

OUÇA"RESUMO ESPORTIVO"
Pela RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Sábados e Domingos
às 20 Horas

patrocínio da

tovorey

sofre ataque de mascarados
_>aris CANSA-JB) — Em sinal

de protesto contra a visita a Fran-
ea do comandante da Foiça Aérea
argentina. Brigadeiro Carlos Al-
berto Rey. 12 homens mascarados
invadiram ontem a Casa da Argen-
tina em Paris onde destruíram nu-
merosos documentos.

Os terroristas, que deixaram no
local panfletos assinados pelo Par-
tido Revolucionário dos Trabalha-
dores (PRT.. também protestaram,
aos gritos, contra o "assassinlo de
16 militantes revolucionários no dia
2 dc agosto, em Trelew" (referén-
cia ao incidente ocorrido numa ba-
se militar argentina, cm que mor-
reram 16 presos).

A operação durou quatro ml-
mitos. Quando a polícia parisiense
chegou no local, situado num aris-

tocrátlco bairro de Paris, os inva-
sores já haviam fugido depois de

quebrar vidros dos móveis, cortar
fios telefônicos e destruir fichários
e todos os documentos que estavam
à vista. Segundo uma testemunha
nenhum dos homens estava ar-
mado.

Em Buenos Aires, ocorreram
ontem duas explosões em depen-
dénclas de órgãos dos serviços de

segurança, uma das quais junto ao

edificio do Serviço de Informações
do Exército (SIE), no centro da
cidade.

A outra foi no edificio do Cir-

culo de Oficiais da Guarda Nacio-
nal. na Zona Norte da capital. Em
nenhum dos casos houve vitimas.
mas os danos foram elevados. Fon-

tes policiais recordam que hoje faz

17 anos que Juan Peron foi derru-
bado por um golpe militar.

FRENTE OPOSICIONISTA
Kiienos Aires (AP-UPI-JB. —

Jesus H. Porto, dirigente peronista
de esquerda, anunciou ontem que
estão sendo feitos preparativos com
vistas à criação de uma frente po-
iitica para disputar as eleições pre-
sidenciais de março próximo, inte-

grada por peronistas, comunistas,
socialistas, democratas cristãos e

outros grupos afins.
Jesus H. Porto é um dos três

lideres do Encontro Nacional dos
Argentinos (ENA), organizado cm
1970, e composto fundamentalmen-
tc pelo Partido Comunista i ilegal)
ti setores esquerdistas do peronis-
mo, radicalismo
dependentes.

c elementos in-

limes
prevê crise
EUA-Panamá

Washington (ANSA-JB)
— The New York Times
disse ontem que os Estados
Unidos terão novas dificul-
dades em conseqüência da
questão do canal do Pa-
namá, depois que a As-
sembléla Nacional paname-
nha recomendou ao Gover-
no rejeitar a anuidade paga
pelos norte-americanos pela
utilização do canal, que é de
US$ 000 mil (Cr$ 11400
mil).

Diz o jornal que se regis-
tra um crescente naciona-
lismo no Panamá desde que
o General Ornar Torrljos,
comandante da Guarda
Nacional, se converteu, a
partir de 1963, em homem
forte do pais.

Durante os últimos meses
houve negociações para se
chegar a um novo tratado
que substitua o concluído
em 1903, mas os EUA se en-
contram diante de uma du-
pia pressão. De um lado, o
Congresso norte-americano
que se opõe a qualquer con-
cessão, e de outra o próprio
Governo panamenho.

Paraguai
acusa China
e URSS

Washington (UPI-JB) —
"Não Mâ dúvida de que a
União Soviética, a China e
outros paises não democrá-
ticos estão intensificando
seus esforços para subverter
a América Latina", decla-
rou ontem o novo Embai-
xador do Paraguai e m
Washington, Roque Ávila.

Em pronunciamento feito
durante um almoço ofere-
cido ao novo Embaixador
norte-americano em Assün-
ção. George W. Landau, o
diplomata paraguaio disse
que seu país "espera que os
EUA demonstrem maior in-
teresse e preocupação para
enfrentar a ameaça do ter-
rorismo".

Em outro trecho de sua
alocução afirmou que gra-
cas aos esforços ao seu an-
tecessor, Raymod Ylitalo,
também presente ao ai-
moço. e "a cooperação do
Presidente Alfredo Stroes-
sener, foi possível extra-
ditar para os Estados
Unidos o traficante inter-
nacional de narcóticos Au-
guste Joseph Ricord. Con-
cluiu afirmando que o Pa-
raguaí "é e será o melhor
amigo que os EUA têm na
América Latina".
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J[ RESUMO DO BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1972  I

~ ["" PASSIVO I
A I 1 V I
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19.626.973,6.1
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REALIZÁVEL

Financiamento do Capital dc Giro, Fixo, ^^

Finame e Oulros 368.841,72 181.307.498,56
Outras Contas 

1.813.171,63
IMOBILIZADO

1.753.756,67
RESULTADO PENDENTE 

161.836.806,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO  

366.338.207,47

NÃVX'TEL *... 15.000.000,00
Capital 6 096.195,94 21.096.195,94
Reservas e Fundos 

"'tp1 
a P,Z0 Fixo c/Corr. Mono. £tójí*
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Obrigações cm Moeda Estrangeira  

„ 526 50031
Refinanciamento Finame 92'12393408 172.660.6.10,50
Oulras Contas '_ '__
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RESULTADO PENDENTE )6, 836.806,97
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
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Zé Maria toca 38hl6m e quebra o
recorde de permanência ao piano

Ao som do Eu Te Amo Meu
Brasil, cantado por Valéria, do cho-
ro nervoso cie sua mulher, D. Ana,
Bandeira do Brasil sobre o piano,
o pianista Zé Maria bateu ás 2h26m
de hoje o recorde mundial de per-
mánêncla ao piano.

Mãos cansadas, olhos verme-
lhos e com as costas doendo, Zé
Maria só parou à_ 2h4lm. ao com-
pletar 38 horas e 16 minutos to-
cando sem parar, superando em 16
minutos o antigo recorde de 38 ho-
ras, em poder de um pianista ale-
mão.

Ânimo

Zé Maria dizia ontem que a
pior fase íoi entre 4 e 5 horas da
madrugada quando deu uma lom-
beira e sem relógio e de olhar fixo
na janela do salão não via o dia
clarear. Apesar de só ter bebido li-
quidos, inclusive uisque com soda,
ele em 28 horas só sentiu necessi-
dade de urinar uma vez.

Assim que Zé Maria (José Ma-
ria cie Andrade Ferreira I viu o dia
clarear tomou um novo animo e
passou a tocar uma série de sam-
bas. Sua mulher Ana Gloz e o fi-
lho Vladimir continuavam junto a
ele e na sala da Casa Nossa Se-
nhora da Paz algumas pessoas se
revezavam.

Às 7 horas da manhã de on-
tem recebeu a visita do seu mé-
dico, Dr. Arruda, que lhe tirou a
pressão arterial achando o seu cs-
tado muito bom (a pressão eslava
nove por IU, diagnóstico escrito
num livro de presença para dar
maior autenticidade à prova.

Durante toda a madrugada cie
ontem ele comeu muito pouco, be-
beu alguns uísques para lhe tirar
a lombeira c pôs gelo na testa pa-
ra espantar o sono. Eram 5h30m
da madrugada quando sentiu, pela
primeira vez, vontade de urinar.
Foi nessa hora que trocou dc lugar,
indo para um piano colocado es-
trategicamente no canto da \r:.-
rede.

Visita chora

Aos poucos a sala foi ficando
movimentada e eram 10 horas
quando um senhor de cabeça bran-
ca chegou se apoiando numa ben-
gala. Depois de sentar-se a poucos
metros do pianista perguntou se
estava tocando há muito tempo. E
comentou depois:

— Ah! ele está fazendo uma
penitência.

A seu pedido Zé Maria tocou
a música Rcvc d'Amour e durante
a execução o Sr. Valdomiro abai-
xou a cabeça, tirou um lenço do
bolso e enxugou as lágrimas. Quan-
do a música terminou ele começou
a bater palmas, as únicas recebi-
das pelo pianista durante toda a
sua maratona em busca do recorde
de 38 horas e um minuto consegui-
do por um pianista na Alemanha

e que náo era alemão (recorde não
homologado oficialmente).

Durante toda a manhã de on-
tem ele executou multas músicas
brasileiras, entre as quais Prlmavc-
ra, Madalena, Chão de Estrelas, Da
Cor do Pecndo e Eu e a Brisa, esta
última "em homenagem ao meu
grande amigo Johnnie Alf."

Platéia

A platéia que assistiu ontem à
prova era bastante heterogênea:
algumas senhoras Idosas que acom-
panhavam as músicas com o ba-
lançar de cabeça e alunos do curso
pré-vestibular Cândido Mendes que
acharam melhor ficar ali do que
ter que assistir aula. Um desses,
depois de pedir permissão ao pia-
nista foi cm casa apanhar o gra-
vador para "fazer uma boa fita
de curtição."

Quando estava por completar
24 horas seguidas tocando, Zé Ma-
ria decidiu que acataria a reco-
mendaçáo médica e não tentaria
permanecer tocando por 48 horas
seguidas: — Vou bater o recorde
das 38 horas e depois de meia hora
de canja vou parar porque não há
realmente necessidade de me es-
.ourar ainda mais. Às 3 horas da
madrugada (de hojei eu paro: não
quero ter uma taquicardia.

O maior problema enfrentado
pelo pianista eram as dores nas
costas. Durante a madrugada ex-
perimentou tocar em pé, mas não
ficou muito tempo: não dava mui-
to jeito, prejudicava a execução c
cansava ainda mais.

As 12hl5m, de ontem, quando
faltavam apenas 10 minutos para
completar 24 horas seguidas no
piano ele, por estar sem relógio,
perguntou quantas horas ainda fal-
tavam. Ao saber que tinha que to-
car mais 14 horas ficou um pouco
nervoso e pediu um outro uisque
e um cigarro.

A luz fluorescente da sala co-
mecou a perturbar e ele pediu pa-
ra que a apagassem, mas de vez em
quando tinha que ser acesa para
que os fotógrafos e cinegrafistas
pudessem trabalhar. Com o seu
ieito simples e inibido, ficava nei-
voso todas as vezes que posava.

— Você já pensou em desistir
em algum momento? Essa pergun-
ta o deixa um pouco nervoso, ma:;
ele responde: — Deixa isso pra ir..
Não lembra, náo.

Cansaço

Mais ou menos às 15 horas,
quase completando 27 horas da
maratona, Zé Maria não encontra-
va com facilidade uma boa posição
para sentar na cadeira. Seus olhos
estavam vermelhos e reclamava
bastante das dores nas costas As
mãos cansadas já começavam a fi-
car duras para a movimentação
sobre as teclas.

Alguém aconselhou-o a fazer
imersão em água morna com sal,

e sua mulher Ana providenciou.
Rapidamente ele revezou as mãos
dentro de um balde de gelo impro-
visado como bacia. E recebeu tam-
bém massagens nas costas, dadas
também por sua mulher. Mesmo
assim ele não parou de tocar Águas
de Março, música de Antônio Car-
los Jobim.

 Agora tenho que me man-
ter firme e me preparar para o íi-
nal que tavez passe das 3 horas
da madrugada. E' que a cantora
Valéria, o baterista Papão e o bal-
xlsta Sampaio virão me acompa-
nhar e não posso frustrá-los pa-
rando logo de tocar. Mas a essa
hora eu já estarei de cara cheia
para festejar.

Vigília

Sexta-feira. Uma hora da ma-
drugada. Zé Maria começa a apre-
sentar os primeiros sinais de can-
saco; os ombros doem e o pianista
procura uma melhor posição na
cadeira, como que buscando um
jeito para não deixar que as for-
ças lhe fujam. No auditório, algu-
mas pessoas ainda permanecem
sonolentas bebendo doses de uis-
quês servidos pela esposa do artis-
ta, Sra. Ana Gloz Ferreira. Multo
gentil e simpática, ela não aban-
dona o marido nem um instante,
exceto quando chegam os amigos
ou gente que vai ver o artista.

Na vigília, D. Ana se preocupa
muito com Zé Maria e !az questão
de sentar ao seu lado "para^dar-

lhe apoio moral e coragem." Ela
anota tudo o que ele faz, num ca-
derninho. De vez em quando pas-
sa-ihe a mão sobre a cabeça e diz
algo em seu ouvido, que parece ser
um cochicho carinhoso, pois ele
responde com um sorriso e dá a
face para o beijo da mulher que
ama. Até às 2hl5m ria madrugada,
o pianista tinha fumado seis cigar-
ros: bebido seis dedos de água mi-
neral: tomado dois cafezinhos:
chupado dois drops e comido ape-
nas duas bolachas.

Sua última refeição "reforça-

da", segundo D. Ana. foi na noite
do dia 13. quando comeu peito de
galinha com xuxu c cenoura. Não
comeu muito, pois estava um pou-
co preocupado com o inicio da
prova. Zé Maria gosta de uisque
mas durante a madrugada de sex-
ta-feira só bebeu uma dose quando
tocava Moon Rivcr.

— Sabe. Ana. Até que esse uis-
que caiu bem. Mas não vou abusar
senão já viu, né? — Foi o que disse
para a mulher quando ela passou-
lhe o copo e depois um cigarro
aceso.

Zé Maria, volta e meia mexen-
do com os ombros, fica um tanto
perturbado quando alguém senta
ao seu lado para puxar conversa
ou pedir que toque esta ou aquela
música. Dona Ana, na vigília ri-
gorosa que faz, procura evitar que
tal aconteça. Com gentileza c sem-
pre sorrindo, pede à pessoa que
seja o mais breve possivel.
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MENOR EM PREÇOS L"DÉ GRAÇA" UM DODGE DA
1 S. BERNARDO-LARANIEIRAS, 291

BANCO CENTRAL DO BRASIL
GERÊNCIA DE MERCADO DE CAPITAIS

Comunicado Gemec n.° 72/3 Brasília, 11 de setembro de 1972

Comunicamos aos administradores dc Fundos Fl.cõis, constituídos

na forma or.visla no Decreto-Lei n° 157, d. 10-02-1967, a legislação

posíeriot, c aos demais inle-ossados que, até esta data, comprovaram

iunio a Gerência de Mercado dc Capitais o atendimento aos foquislloa

cumulativo, estabelecidos no item lll da Resolução n. 221, d- 

10-05-19-2, as seguintes empresas:

BARDlfA S/A - INDÚSTRIAS MECÂNICAS
BÉRGAMO S/A - PRODUTOS MANUFATURADOS DE MADEIRA

CAFÉ SOLÚVEL BRASÍLIA- S/A
CASA JOSÉ SILVA CONFECÇÕES S/A
CBV - INDÚSTRIA MECÂNICA
CCBE - ROSSI SEP.VIX ENGENHARIA S/A
CHOCOLATE DULCORA S/A
COLORADO RÁDIO E TELEVISÃO S/A
TIA. CIMENTO PORTLAND CAUÊ
CIA. DE CIMENTO PORTLAND PARAÍSO
CIA. PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL
CIA. SIDERÚRGICA LANARI
CIA. SIDERÚRGICA PAINS
CIA. UNIÃO DOS REFINADORES AÇÚCAR E CAFÉ
CONSTRUTORA BETER 5/A
CONSURSAN ENGENHARIA £ COMÉRCIO S/A

DIÂMETRO EMPREENDIMENTOS S/A

ECISA - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
EDITORA DE GUIAS LTB S/A
EMPRESA BRASILEIRA DE VAREJO S/A

FERTILIZANTES DO SUL S/A - FERTISUl
FERTIPLAN S/A - ADUBOS E INSETICIDAS
FIAÇÃO E TECELAGEM DONA ROSA S/A
FIAÇÃO E TECELAGEM SAO JOSÉ S/A
FUNDIÇÃO TUPY S/A

GABRIEL GONÇALVES S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO

HAIIFS DE SAO PAULO S/A - ADMINISTRAÇÃO E IARTICIPAÇÕES
HC CORDEIRO GUERRA S/A - ENGENHARIA - ARQUITETURA -

CONSTRUÇÕES
IAP S/A - INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA .-„-.,-,-. _/_
INDÚSTRIA METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA APARECIDA S/A

INDÚSTRIAS WAGNER S/A .._-,,-,
IRMÃOS DAVOLI S/A - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

KERALUX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AZULEJOS E PISOS

CERÂMICOS
LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S/A
LOJAS BRASILEIRAS DE PREÇO LIMITADO S/A

MAGNESITA 3/A
MARCOVAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
WTAL IEVF S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MrTALFLEX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
MtlAlÚRGICA ABRAMO EliERlE S/A

S/A
S/A - INDÚSTRIA E COMERCiO

REFRIGERAÇÃO PARANÁ S/A

SANO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO _-.,„-,- ,'.AVENA - S/A - DE VEÍCULOS NACIONAIS COM.Rt.IO E
REPRESENTAÇÃO

SI Ml' - RÁDIO E TELEVISÃO S/A
SIDERÚRGICA AÇONORTE S/A
SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S/A
SIFCO DO BRASIL S/A INDUSTRIAS METALÚRGICAS

iunto

a)
da

cinco
dehén-

SPRINGER REFRIGERAÇÃO S/A

TURISMO BRADESCO S/A - ADMINISTRAÇÃO E SFRVÇOS

VEPLAN S/A - ÉMPREENDIMENIOS E PARTICIPAÇÕES

ZANINI S/A - EQUIPAMENTOS PESADOS

2. Lembramos qur as empresas interessadas devem comprovar,

a -sla G'réncia, o atendimento aos requisitos cumulativos eslabrlecidos

no referido item lll da Resolução 221, de 1005-1972, para efeilo de

inclusio nas listas a serem confeccionadas e publicadas ménsalmenta.

3. Paia efeito de calcular o mínimo do 25% (vinte c cinco por esn-

to! determinado polo item I da Resolução 221, de 10-05-1972, trcla-

.ceemos:

independentemente do estabelecido no Item I supra referido,

os administradores deverão observar o contido no item V

mesma Resolução, destinando, no mínimo, 25% (vtnt_

por cento) dos recursos arrecadados ã aplicação cm
tures conversíveis cm ações ou em ações novas, emitidas pe-
las sociedades anônimas do caoilal aberlo de pequeno e me

dio porte, como definidas pelo item II da mesma Resolução.
No caso do inexistirem possibilidade» imediatas de aplicação,
deverá ser solicitada a autorização exceocior.al para excesso
ao limite máximo do disponibilidades - 5% (cinco por rento',

sobre o valor global do Fundo - (Item VII da mesma Rcso-

luçi.0,.

consideram-se "aplicação em debentures conversíveis cm ações

ou em ações novas, omitidas pelas sociedades anônimas de ca-

pitai aberto, do pequeno e médio porte", exclusivamente!

- nos lançamentos públicos (underwrilings), o subscrição ou
compr.í diret-mente d_ instituição lançadora
c preço de Iflnçamenlo registrados no Bane

- nos demais casos, a subscrição efetivada nas condições e

pelo valor aprovado na assembléia geral extraordinária res-

p.;tt.vfl.

são computáveis dentro do limite mínimo do 25% (vinte e

rinco por cento) as "aplicações", como definidas no Item bl

relro, em empresas de pequeno e médio porte, efelivadas an-

t.riormenlc a 10 05-1972, levados em consideração os valores

dos salários mínimos das épocas de subscrição ou compra na

carreira e desde que os títulos tenham permanecido na car-

teira do Fundo 157, Ininterruptamente, a pai tir da dali da

aquisição.

b)

no período
Central;

c)

PERFUMARIAS PHEBO
PIRÂMIDES BRASÍLIA

a forim d._ letras b) c c).
do art. 2-1 c seu § Io da

d) os titulos resultantes de aplicações
retro, serão computr.das, nn lorni
Resolução 1-15, de 14-04-1970,

5. Serão apreciados; Individualmente, os casos omissos, especialmente

os decorrentes da adaptação das normas anteriores ás vigentes.

GERÊNCIA DE MERCADO DE CAPITAIS

D. Ana esteve sempre ao lado de Zé Maria

DODGE ¦ TODA LINHAJ NA SAO BERNARDO
SEM APELAÇÃO, QS fipOS W BAIXOS.*h 

S. BENARDO^ LARANIEIRAS, 291

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

(í) Companhia Estadual de
Gás - CEG - GB

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

PROJETO DE SEGURANÇA INDUSTRIAL
Esta Companhia convida as firmas interessadas,

que tenham escritório no Estado da Guanabara, a
enviarem documentação necessária à qualificação
para a execução do seguinte serviço:

— projeto de segurança industrial apropriado
às condições do complexo industrial da Com-
panhia Estadual de Gás (CEG-GB).

As empresas interessadas deverão apresentar
o "curriculum", do qual conste obrigatoriamente re-
lação dos serviços da mesma natureza já realizados,
até o dia 9-10-72 às 14,00 horas, à Av. Presidente
Vargas n.° 2610, no Departamento de Serviços Com-

plementares.
Quaisquer esclarecimentos suplementares pode-

rão ser obtidos, no endereço acima, das 13 às 17
horas, diariamente.

"A Companhia se reserva o direito de, a seu
exclusivo critério, inscrever as firmas que lhe pa-
recer com melhores condições técnicas, qualificar as

' firmas por vulto de serviços, ou recusar todas, sem

que caiba aos proponentes o direito a qualquer re-
clamação ou indenização".

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1972.

Álvaro dos Santos
Chefe do Depto. de Serviços Complementares

An Cordeiro Filho
Gerente —

Ministério da Indústria e do Comércio

Instituto Brasileiro do Café
RESOLUÇÃO N.° 573 72

A Diretoria do instituto Brasileiro do Café, na conformidade

do ciuo dispõe a lei n.° 1.779, :1c 22 de dezembro dc 1952 e

considerando a deliberação do Conselho Monetário Nacional,

RESOLVE:

Artigo l.° - Admitir, a partir dc 18 clc setembro dc 1972,

inclusive, o registro no Insliluto Brasileiro do Café de "declara-

çoes clc vendas" relativas à exportação de café da Safra 1972/73

e anteriores, verde cm grão ou correspondente om torrado/moldo,

para embarques dc Í.° cie outubro até 31 dc dezembro de 1972,

inclusive, mantendo os mesmos preços mínimos fixados na sua

Resolução n.° 566, de 20 do iulho dc 1972.

Artiçjo 2.° — Não admitir, até comunicação em contrário, re-

gistros dc "declarações de vendas" relativas à exportação de café

solúvel.

Artigo 3.° — A Quota dc Contribuição sobre a exportação de

café de que trata o Artigo 1° será de USS 23.96 (vinte e três

dólares c noventa e seis centavos) ou o equivalente em outras

moedas, por saca de 60,5 quilos brutos de café verde ein grão ou

o correspondente em café torrado/moído, para as vendas que fo-

rem registradas no Instituto Brasileiro do Café a parlir clc 18 de

setembro de 1972, para embarques até 31 de dezembro de 1972,

inclusive,

Artigo 4.° — As operações anteriormente registradas, cuios

cafés não tenham sido embarcados nas épocas declaradas, somente

poderão ter seus prazos do embarques prorrogados se reajustadas

suas condições às da presente Resolução, excetuados os casos de

comprovada forca maior, a critério da Autarquia c desde que ob-

servadas as normas fixadas a respeito, ou os de liquidação, an-

lecipada dos respectivos contratos de cambio.

Parágrafo Único - Nos casos cie operações reajustadas, con-

forme previsto neste Artigo, prevalecerá para efeilo do sislema

de Garantia dc Preço a dala em que o IBC acolher o reajusta-

mento.

Anigo 5.° - Prorrogar o Sistema dc Garantia de Preços

fixados pela Resolução ».° 52-1, de 26/4/1971, para cobrir as

operações registradas no Instituto Brasileiro do Café cujos em-

barques se realizarem até 31 de dezembro dc 1972.

Anigo 6.° - Manter cm vigor todas as demais instruções

baixadas com respeito í exportação de café que não colidirem com

as da presente Resolução.

Rio de Janeiro, 15 do setembro de 1972.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE PINTO
Presidente

Falta de água causa
menores danos porque
consumidor é precavido

A precaução dos consumidores, enchendo com
antecedência suas caixas c cisternas, reduziu os
efeitos do déficit de 40% no fornecimento dc água
à Ouanabara, ocasionado pela paralisação da ele-
vatórla de alto recalque do Guandu para manuten-
ção das bombas e revisão, pela Light, dos Isolado-
res das linhas de eletricidade,

Ainda haverá reflexos hojfl da Interrupção do
fornecimento, apesar da elevatória de alto recai-
que ter sido ligada às 17 horas dc ontem. Mas o
abastecimento de água à Guanabara, principal-
mente à Zona da Leopoldina, Tijuca, Elo Comprido
e parte da Zona Sul, estará completamente resta-
belecldo amanhã.

Fornecimento
A estação de alto recalque, vistoriada ontem

pelos técnicos da Cedag, funciona com cinco bom-
bas alimentadas pelo antigo sistema de 50 ciclos.
Como as bombas foram fabricadas em 1955, nao
permitem adaptação para o sistema de 60 ciclos e
obrigam a Light a ter um gerador especial em Ri-
beirão das Lajes: para resolver o problema a Cedag
irá construir nos próximos 18 meses uma nova es-
tação de recalque.

Segundo o presidente da Cedag, engenheiro Hu-
go de Matos Santos, a estação paralisada foi o cha-
mado Guandu Velho, responr.ável por 50 por cento
do fornecimento de água; a elevatória do Lamci-
rão continuou funcionando normalmente, o que im-
pediu a cidade de ficar!totalmente sem água.

— Para evitar que algumas regiões ficassem
mais prejudicadas — explicou o engenheiro Hugo
de Matos Santos — foi elaborado um sistema dc
compensação; com isso, todos os locais recebiam
aproximadamente a mesma quantidade dc água,
embora alguns bairros tenham tido realmente pre-
juizo um pouco maior.

As regiões menos privilegiadas pelo sistema de
compensação da distribuição de água foram a da
Leopoldina, a Tijuca, o Rio Comprido e parte de
Copacabana, do Leme até o Posto Quatro.

Na opinião do presidente da CEDAG "a instala-
cão de novos lsoladores e a revisão das linhas de
eletricidade da adutora Henrique de Novais já de-
viam ter sido feitas há mais tempo, principalmente
porque em dois meses essa linha dc fornecimento de
eletricidade apresentou dois defeitos graves, que
chegaram a ameaçar o fornecimento."

- ¦ A manutenção das bombas da elevatória —
prosseguiu o engenheiro Hugo dc Matos Santos —
foi feita aproveitando a interrupção da energia, pois
essa elevatória, apesar de velha, funciona 24 horas
por dia e como não há bombas de reserva nós não
podemos interromper o fornecimento para a ma-
nutenção.

Durante o serviço de manutenção das bombas
da elevatória da adutora Henrique de Novais. cer-
ca de 20 homens da Cedag lubrificaram. soldaram,
lixaram, poliram e reapertaram várias peças, em-
bora muitos dele.- náo tenham observado as condi-
ções básicas cie segurança no trabalho, como o uso
de luvas, capacetes ou botas de borracha.

Linha
A linha de fornecimento de eletricidade, vis-

toriada e reparada ontem, tem cerca de 20 quilo-
metros de extensão, ligando a Usina de Ribeirão
das Lajes ao Guandu; foram reparados cerca de
800 isoladores em 33 torres.

Os disjuntores de óleo dos transformadores de
energia da Adutora Henrique de Novais também fo-
ram totalmente revisados, aproveitando-se o corte
na energia elétrica. A revisão dos transformadores,
que não é muito normal, levou ao Guandu uma tur-
ma de quintanistas da Escola Nacional de Engenha-
ria, que foram aproveitar a oportunidade para ver
os transformadores quase que totalmente desmon-
tados.

O presidente da Cedag adiantou que em janei-
ro devem ser iniciadas as obras da linha Urucuia—
Juramento, com 10 quilômetros de tubulação de 1
metro e 75 centímetros de diâmetro; essa linha fará
com que o fornecimento de água à Zona da Leopol-
dina seja feito através do Guandu e não por ma-
nanciais sujeitos á estiagem.

O fornecimento normal de água à Guanabara
pelo sistema do Guandu, abrangendo a adutora
Henrique Novais e a adutora do Lameirão. dá um
total diário de aproximadamente 900 milhões de
litros dágua. Com a paralisação do fornecimento pe-
la adutora Henrique Novais, esse volume foi reduzi-
do para aproximadamente 400 milhões de litros.

O presidente da Cedag anunciou também que
no próximo dia 26 deste mês, será feita a pré-
qualificação das firmas estrangeiras que irão par-
ticipar da concorrência para a construção do by
pass que substituirá o lote dois da linha de fome-
cimento da adutora do Guandu.

A concorrência será feita no dia 25 de outu-
bro e a linha de 13 quilômetros, que através de
uma elevatória jogará a água para o alto do Morro
do Marapicu para que ela depois seja distribuída
pela cidade, deverá ficar pronta no prazo de um
ano.

O engenheiro Hugo de Matos Santos acredita
que, com o religamento da adutora Henrique No-
vais ontem, às 17 horas, o abastecimento poderá
ser completamente normalizado no domingo. Para
os que não economizaram água e nem encheram
suas cisternas c caixas, o dia de hoje, será o mais
critico.

Mulheres tèm convenção
no Rio dia 19 paralela
ao encontro de lojistas

A XIII Convenção do Comércio Lojista, que ,.e
instala no próximo dia 19, terá uma ativa partici-
pação feminina, pois enquanto os homens estive-
rem reunidos para discutir os problemas da peque-
na e média empresa as mulheres debaterão o pa-
pel da mulher na sociedade moderna.

— AI Convenção Feminina Lojista foi criada
em conseqüência dos inúmeros pedidos feitos pe-
las mulheres dos comerciantes, que não se conten-
tam mais com programação social. Elas exigem
também um programa sério, de alto nivel — diz
a coordenadora da Convenção, Sra. Irene Cavalheiro
Cataldo.

Teniário
No dia da instalação a Convenção Feminina de-

baterá o tema Papel da Mulher na Sociedade Mo-
derna, sob a presidência da Sra. Zoé Chagas Frei-
tas. As conferencistas serão a orientadora educa-
cional Lúcia do Vale e a psicóloga leda Cavalcanti.

No dia 20, os médicos Luis Fakury, Dilson Ka-
mel e Norival Roman, sob a presidência do Sr. Al-
cides Modesto Leal, falarão sobre a Nova Dimen-
são da Mulher. Abordarão temas como clínica geral,
plástica, fisioterapia, cardiologia, entre outros.

Quinta-feira, sob a presidência do Sr. Carlos
Araújo Lima e com a participação dos Srs. Mário
Cardoso dc Castro e Valdir da Rocha; será aborda-
do o tema Comunicação e Juventude e. no dia do
encerramento — 22 — haverá uma demonstração
de maqullagem da Helena Rubinstein.

O encontro será realizado no li1? andar da Mes-
bla e a participação à Convenção proporcionará uma
série de descontos em lojas. As inscrições sáo gra-
tuitas.

' ¦_¦._.-.í_____M___8
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Zé Maria toca 38hl6m e quebra o
recorde de permanência ao piano

Ao som de Eu Te Amo Meu
Brasil, cantado por Valéria, do cho-
ro nervoso cie sua mulher, D. Ana,
Bandeira do Brasil sobre o plano,
o pianista Zé Maria bateu ás 2h26m
de hoje o recorde mundial de per-
manència ao piano.

Mãos cansadas, olhos verme-
lhos e com as costas doendo, Zé
Maria só parou às 2h41m, ao com-
plctar 38 horas e 16 minutos to-
cando sem parar, superando cm 16
minutos o antigo recorde de 38 ho-
ras, em poder de um pianista ale-
mão.

Animo

Zé Maria dizia ontem que a
pior fase foi entre 4 o 5 horas da
madrugada quando deu uma lom-
beira e sem relógio e de olhar fixo
na janela cio salão não via o dia
clarear. Apesar de só ter bebido li-
quietos, inclusive uísque com soda,
ele em 28 horas só sentiu necessi-
dade de urinar uma vez.

Assim que Zé Maria (José Ma-
ria de Andrade Ferreira) viu n dia
clarear tomou um novo animo c
passou a tocar uma série de sam-
bas. Sua mulher Ana Gloz e o fi-
lho Vladímir continuavam junto a
ele e na sala da Casa Nossa Se-
nhora da Paz algumas pessoas se
revezavam.

Às 7 horas da manhã de on-
tem recebeu a visita do seu mé-
dico, Dr. Arruda, que lhe tirou a
pressão arterial achando o seu es-
tado muito bom (a pressão eslava
nove por 11), diagnóstico escrito
num livro de presença para dar
maior autenticidade á prova.

m
&
í.¦s

Durante toda a madrugada cie
ontem ele comeu muito pouco, be-
beu alguns uísques para lhe tirar
a lombcira e pôs gelo na testa pa-
ra espantar o sono. Eram 5h3Cm
da madrugada quando sentiu, pela
primeira vez, vontade de urinar.
Foi nessa hora que trocou de lugar,
indo para um piano colocado es-
trat.gicamente no canto da pa-
rede.

Visita chora

Aos poucos a sala foi ficando
movimentada e eram 10 horas
quando um senhor de cabeça bran-
ca chegou se apoiando numa ben-
gala. Depois de sentar-se a poucos
metros do pianista perguntou sr.
estava tocando há muito tempo. E
comentou depois:

— Ah! ele está fazendo uma
penitência.

A seu pedido Zé Maria tocou
a música Rcvc d'Amour e durante
a execução o Sr. Valdomiro abai-
xou a cabeça, tirou um lenço do
bolso e enxugou as lágrimas. Quan-
do a música terminou ele começou
a bater palmas, as únicas recebi-
das pelo pianista durante toda a
sua maratona em busca do recorde
de 38 horas e um minuto consegui-
do por um pianista na Alemanha

e que não era alemão (recorde não
homologado oficialmente).

Durante toda a manhã de on-
tem ele executou multas músicas
brasileiras, entre as quais Fr.inavc-
ra, Madalena, Chão de Estrelas, Da
Cor do Pecado e Eu e a Brisa, esta
última "em homenagem ao meu
grande amigo Johnnie Alf."

Platéia
A platéia que assistiu ontem à

prova era bastante heterogênea:
algumas senhoras idosas que acom-
panhavam as músicas com o ba-
lançar de cabeça e alunos do curso
pré-vestibular Cândido Mendes que
acharam melhor ficar ali do que
ter que assistir aula. Um desses,
depois dc pedir permissão ao pia-
nista foi em casa apanhar o gra-
vador para "fazer uma boa fita
de curtição."

Quando estava por completar
24 horas seguidas tocando, Zé Ma-
ria decidiu que acataria a reco-
mendação médica e não tentaria
permanecer tocando por 48 horas
seguidas: — Vou bater o recorde
das 38 horas e depois de meia hora
de canja vou parar porque não há
realmente necessidade de me es-
.ourar ainda mais. Às 3 horas da
madrugada (de hojet eu paro: não
quero ter uma taquicardia.

O maior problema enfrentado
pelo pianista eram as dores nas
costas. Durante a madrugada ex-
perimentou tocar em pé, mas não
ficou muito tempo: nâo dava mui-
to jeito, prejudicava a execução e
cansava ainda mais.

As 12hl5m, dc ontem, quando
fntt .vam apenas 10 minutos para
completar 24 horas seguidas no
piano ele, por estar sem relógio,
perguntou quantas horas ainda fal-
tavam. Ao saber que tinha que to-
car mais 14 horas ficou um pouco
nervoso e pediu um outro uísque
e um cigarro.

A luz fluorescente da sala co-
mecou a perturbar o ele pediu pa-
ra que a apagassem, mas de ve. em
quando tinha que ser acesa para
que o.s fotógrafos e cinegrafistas
pudessem trabalhar. Com o seu
jeito simples e inibido, ficava ner-
voso todas as vezes que posava.

— Você já pensou em desistir
em algum momento? Essa pergun-
ta o deixa um pouco nervoso, mas
ele responde: — Deixa isso pra lá.
Não lembra, não.

Cansaço

Mais ou menos às 15 horas,
quase completando 27 horas da
maratona, Zé Maria não encontra-
va com facilidade uma boa posição
para sentar na cadeira. Seus olhos
estavam vermelhos e reclamava
bastante das dores nas costas As
mãos cansadas já começavam a fi-
car duras para a movimentação
sobre as teclas.

Alguém aconselhou-o a fazer
ímersão em água morna com sal,

e sua mulher Ana providenciou.
Rapidamente ele revezou as mãos,
dentro dc um balde de gelo impro-
visado como bacia. E recebeu tam-
bém massagens nas costas, dadas
também por sua mulher. Mesmo
assim ele não parou de tocar Águas
de Março, música de Antônio Car-
los Jobim.

— Agora tenho que me man-
ter firme e me preparar para o fl-
nal que tavez passe das 3 horas
da madrugada. E' que a cantora
Valéria, o baterista Papão e o bal-
xlsta Sampaio virão me acompa-
nhar e nào posso frustrá-los pa-
rando logo de tocar. Mas a essa
hora eu Já estarei de cara cheia
para festejar.

Vigília
Sexta-feira. Uma hora da ma-

dragada, Zé Maria começa a apre-
sentar os primeiros sinais de can-
saco; os ombros doem e o pianista
procura uma melhor posição na
cadeira, como que buscando um
jeito para não deixar que as for-
ças lhe fujam. No auditório, algu-
mas pessoas ainda permanecem
sonalentas bebendo doses de uis-
quês' servidos pela esposa do artis-
ta, Sra. Ana Gloz Ferreira. Muito
gentil e simpática, ela não aban-
dona o marido nem um instante,
exceto quando chegam os amigos
ou gente que vai ver o artista.

Na vigília, D. Ana se preocupa
muito com Zé Maria e !az questão
dc sentar ao seu lado "para dar-
lhe apoio moral e coragem." Ela
anota tudo o que ele faz, num ca-
derninho. Dc vez em quando pas-
sa-lhe a mão sobre a cabeça e diz
oion em seu ouvido. c;ue parece ser
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SEM MILBGRE.B MELHOR BSSISTENCIIl TÉCNIC
PELO -.MENOR PREÇO DB GB

) S. BERNARDO ¦ LBRBMlEIRflS, 29

MR10R EM AREfl -MELHOR EM BTENDIMENTO
MENOR EM PREÇOS E TBXBS. EXPERIMENTE

^S 
"DE GRBÇB" OM DODGE DB

' S. BERNBRDO-LBRBNJEIRBS, 291

BANCO CENTRAL DO BRASIL
GERÊNCIA DE MERCADO DE CAPITAIS

Comunicado Gemec n.° 72/3

Comunicamos «os administradores dc Fund-s Fiscais, cor.stituidos

na forma orevisla no Oocrclo-Ui n9 157, d. 10-02-1967, e legislação

posterior, c aos cí-mals Inte-cssados qu-, alé -std daia, comoroyarani

junto a Gerência de Morcado dc Capitais o atendimento sos requisito.

cumulativos estabelecidos no item III da Resolução n. 221, de 

1.-05-1.72, as seguintes empresas:

BARDtL.A S/A - INDÚSTRIAS MECÂNICAS
BÉRGAMO S/A -¦ PRODUTOS MANUFATURADOS DE MADEIRA

CAFÉ SOIÚVE1. BRASÍLIA-S/A
CASA JOSÉ SILVA CONFECÇÕES S/A
CBV - INDÚSTRIA MECÂNICA
CrBE - ROSSI SERVIX ENGENHARIA S/A
CHOCOLATE DULCORA S/A
COLORADO RÁDIO E TELEVISÃO S/A
CIA CIMENTO PORTLAND CAUÉ
CIA. DE CIMENTO POP.TIAND PARAÍSO
CIA. PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL
CIA. SIDERÚRGICA LANARI
CIA. SIDERÚRGICA PAINS
CIA. UNIÃO DOS REFINADORES AÇuCAR E CAFÉ
CONSTRUTORA BETER S/A
CONSURSAN ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

DIÂMETRO EMPREENDIMENTOS S/A

ECISA - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
EDITORA DE GUIAS LTB S/A
EMPRESA BRASILEIRA DE VAREJO S/A

FERTILIZANTES DO SUL S/A -- FERTISUL
FERTIPIAN S/A - ADUBOS E INSETICIDAS
FIAÇÃO C TECELAGEM DONA ROSA S/A
FIAÇÃO F TECELAGEM SAO JOSÉ S/A
FUNDIÇÃO TUPY S/A

GABRIEL GONÇALVES S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO

HJ.M.S DE SAO PAULO S/A - ADMINISTRAÇÃO E IARTICI. AÇÕES

HC CORDEIRO GUERRA S/A - ENGENHARIA - ARQUITETURA -

CONSTRUÇÕES

irDú|/TRlA-S.-RC^cfRN00PslAUÂSRENHORA DA APARECIDA S/A

lKsRIADAVW0« ^IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

KERALUX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AZULEJOS E PISOS

CERÂMICOS
LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDITORA S/A
LOJAS BRASILEIRAS DE PREÇO LIMITADO S/A

MAGNESITA S/A -.,,-,„ ,,.
MARCOVAN - COMÉRCIO E INDUSTRIA S/A
METAL 1EVE S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
M_.At.l-X S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
METALÚRGICA ABRAMO EBERLE S/A

PERFUMARIAS PHEBO S/A
PIRÂMIDES BRASÍLIA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO

REFRIGERAÇÃO PARANÁ S/A
SANO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SAVENA - S/A - DL VEÍCULOS NACIONAIS COMÉRCIO l

REPRESENTAÇÃO
SEMI" - RADIO E TELEVISÃO S/A
SIDERÚRGICA AÇONORTE S/A
SIDERÚRGICA RIOGRAMDENSE S/A
SIFCO DO BRASIL S/A INDÚSTRIAS METALÚRGICAS

Brasília, 11 de setembro de 1972

a)

Resolução.

b)

SPRINGER REFRIGERAÇÃO S/A

TURISMO BRADESCO S/A - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

VEPLAN S/A - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ZANINI S/A - EQUIPAMENTOS PESADOS

2. Lembramos qu. as empresas interessadas devem comprovar, iunto

a esta Gerência, o atendimento aos requisitos cumulativos estabelecido!

no referido item III dá Resolução 221, de 1005-1972, para eleito de

inclusão nas listas a serem confeccionadas e publicadas mensalmente.

3. Para efeito dc calcular o mínimo dn 25% (vinte e cinco por esn-

to! determinado pelo ilem I da Resolução 221, dc 10-05-1972, cscla-

recemos:

independentemente cio eslabeleeido no ilem I supra referido,

os administradores deverão observar o contido no Ilem V da

mesma Resolução, destinando, no mínimo, 25°. (vinle e cinco

par cento) dos recursos arrecadados - aplicação cm debén-

tures conversíveis em ações ou em ações novas, emitidas pe-
ias sociedadis anônimas rio eaoital aberio de pequeno
dio porte, como definidas polo ilem II da mesma
No caso do inexistirom pos-ibiltdad.s im.diatas de aplicação,

deverá ser solicitada a autorização excepcional para excesso

ao limilo máximo do disponibilidades - 5% (cinco por cento',

sobre o valor global do Fundo - (item VII da mesma fieso-

lução).

consideram-se "aplicação em debênluros conversíveis cm açòes

ou em ações novas, emitidas polas sociedades anônimas de ca-

pilai aberio, de pequeno e médio porte", exclusivamente

nos lançamentos públicos (underwrilinçjs), a subscrição ou

compra diretamente da Institui;!- lançadora - no período
c preço de lançamento registrados no Banco Central;

nos demais casos, a subscrição efetivada nas condições e

pelo valor anrovad. na assembléia geral extraordinária res.

pectivü.

sáo compuiáveis denlro do limite mínimo do 25% (vinte e

cinco por cenlo) as "aplicações", como definidas no ilem b;

relro, em emprosas do pequeno e médio porle, cfolivadas an-

leriormenle a 1005-1972, levados em consideração os valores

dos salários mínimos das épocas de subscrição ou compra na

carreira e desde que os títulos tenham permanecido na car-

leira do Fundo 157, ininterruptamente, a partir da dan cia

aquisição.

os títulos resultantes de aplicações na fonra dis lelrfls b)

retro, serão computados, na forma do art. 24

Resolução 145, de 14-04-1970.

5. Serão aprocladosi Individualmente, os casos omissos, especialmente

os decorrentes da adaptação das normas anteriores ás vigentes.

GERÊNCIA DE MERCADO DE CAPITAIS

Ari Cordeiro Filho
Gerente —

c)

d)
I. dd

D. Ana esteve sempre ao lado de Zé Maria

um cochicho ctirliihoso. pois ele
responde com um sorriso e dá a
ínce para o beijo da mulher que
ama. Ató ás 2..151V. da madrugada,
o pianista tinha fumado seis cigar-
ros: bebido seis dedos dc água mi-
neral: tomado dois cafezinhos:
chupado dois drops e comido ape-
nas duas bolachas.

Sua última refeição "reforça-

dn". segundo D. Ana. foi na noite
do dia 13, quando comeu peito de
galinha com xuxu e cenoura. Não
comeu muito, pois estava um pou-
co preocupado com o inicio da
prova. Zé Maria gosta de uísque
mas durante a madrugada de sex-
ta-feira só bebeu uma dose quando
tocava Moon líiver.

— Sabe. Ana. Ató que esse uis-
que caiu bem. Mas não vou abusar
senão já viu, né? — Foi o que disse
para a mulher quando ela passou-
lhe o copo e depois um cigarro
aceso.

Zé Maria, volta e meia mexen-
do com os ombros, fica um tanto
perturbado quando alguém senta
ao seu lado para puxar conversa
ou pedir que toque esta ou aquela
música. Dona Ana, na vigília ri-
gorosa que faz, procura evitar que
tal aconteça. Com gentileza e sem-
pre sorrindo, pede á pessoa que
seja o mais breve possível.

DODGE - TODA UNHA! _NA $A0 BERNARDO
SEM APELAÇÃO, fl$ yWJ^pS BAIXOS.

X$. BtEMARDO» LARJÍMÍEIRAS, 291
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Falta de água causa
menores danos porque
consumidor é precavido

A precaução dos consumidores, enchendo com
antecedência suas caixas e cisternas, reduziu os
efeitos do déficit de 40% no fornecimento de água
à Guanabara, ocasionado pela paralisação da ele-
vatórla de alto recalque do Guandu para manuten-
ção dns bombas e revisão, pela Light, dos isolado-
res das Unhas de eletricidade.

Ainda haverá reflexos hojo da interrupção do
fornecimento, apesar da elevatória de alto recai-
que ter sido ligada às 17 horas de ontem. Mas o
abastecimento de água à Guanabara, principal-
mente à Zona da Leopoldina, Tijuca, Rio Comprido
e parte da Zona Sul, estará completamente resta-
belecido amanhã.

Fornecimento
A estação de alto recalque, vistoriada ontem

pelos técnicos da Cedag, funciona com cinco bom-
bas alimentadas pelo antigo sistema de 50 ciclos.
Como as bombas foram fabricadas em 1955, nao
permitem adaptação para o sistema de 60 ciclos e
obrigam a Light a ter um gerador especial em Ri-
beirão das Lajes: para resolver o problema a Cedag
irá construir nos próximos 18 meses uma nova es-
tação de recalque. .

Segundo o presidente da Cedag, engenheiro Hu-
go de Matos Santos, a estação paralisada foi o cha-
mado Guandu Velho, responsável por 50 por cento
do fornecimento de água; a elevatória do Lamei-
rão continuou funcionando normalmente, o que lm-
pediu a cidade de ficar!totalmente sem água.

— Para evitar que algumas regiões ficassem
mais prejudicadas — explicou o engenheiro Hugo
de Matos Santos — foi elaborado um sistema de
compensação; com isso, todos os locais recebiam
aproximadamente a mesma quantidade de água,
embora alguns bairros tenham tido realmente pre-
juízo um pouco maior.

As regiões menos privilegiadas pelo sistema de
compensação da distribuição de água foram a da
Leopoldina. a Tijuca, o Rio Comprido e parte de
Copacabana, do Leme até o Posto Quatro.

Na opinião do presidente da CEDAG "a instala-
ção de novos isoladores c a revisão das linhas de
eletricidade da adutora Henrique de Novais já de-
viam ter sido feitas há mais tempo, principalmente
porque em dois meses essa linha dc fornecimento de
eletricidade apresentou dois defeitos graves, que
r.hprrnram n __o__.acar-Q fornecimento"

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Q Companhia Estadual de
Gás - CEG - GB

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇAO

PROJETO DE SEGURANÇA INDUSTRIAL
Esta Companhia convida as firmas interessadas,

que tenham escritório no Estado da Guanabara, a
enviarem documentação necessária à qualificação
para a execução do seguinte serviço:

— projeto de segurança industrial apropriado
ás condições do complexo industrial da Com-

panhia Estadual de Gás (CEG-GS).
As empresas interessadas deverão apresentar

o "curriculum", do qual conste obrigatoriamente re-
lacào dos serviços da mesma natureza já realizados,
até o dia 9-10-72 às 14,00 horas, à Av. Presidente
Vargas n.° 2610, no Departamento de Serviços Com-

plementares.
Quaisquer esclarecimentos suplementares pode-

rão ser obtidos, no endereço acima, das 13 às 17
horas, diariamente.

"A Companhia se reserva o direito de, a seu
exclusivo critério, inscrever as firmas que lhe pa-
recer com melhores condições técnicas, qualificar as
firmas por vulto de serviços ou recusar todas, sem

que caiba aos proponentes o direito a qualquer re-
clamação ou indenização".

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1972.

Álvaro dos Santos
Chefe do Depto. de Serviços Complernentares

Ministério da Indústria e do Comércio

Instituto Brasileiro do Café
RESOLUÇÃO N.° 573 72

A Diretoria cio Instituto Brasileiro do Café, na conformid.-i*.

do quo dispo, a Lei n.» 1.779, dc 22 dc dezembro dc 1952 e

considerando a deliljcr_ç_o do Conselho Monetário Nacional,

RESOLVE:

Arligo i.o _ Admitir, a partir dc 18 de setembro dc 1972,

inclusive, o registro no Instituto Brasileiro do Café de "declara-

çoes cie vendas" relativas á exportação de café da Safra 1972/73

e anteriores, verde em grão ou correspondente em torrado/moldo,

para embarques de l.° de outubro até 31 do dezembro cie 1972,

inclusive, mantendo os mesmos preços mínimos fixados na sua

Resolução n.° 566, de 20 de iulho de 1972.

Artigo 2.° — Náo admitir, até comunicação em contrário, re-

gi.tros de "declarações de vendas" relativas á exportação dc café

solúvel.

Artigo 3 o - A Quota dc Contribuição sobre a exportação de

café de que trat- o Arligo I.» terá de USS 23.96 (vinte e trôs

dólares e novenla e seis centavos) ou o equivalente em outras

moedas, por saca de 60,5 quilos brulos de café verde em grão ou

o correspondente om café torrado/moldo, para as vendas que fo-

rem registradas no Instituto Brasileiro do Café a partir dc 18 de

setembro de 1972, para embarques até 31 de dezembro de 1972,

Inclusive.

Artigo 4.° - As operações anteriormente registradas, cuios

cafés não tenham sido embarcados nas épocas declaradas, somente

poderão ter seus prazos do embarques prorrogados se reajustadas

suas condições às da presente Resolução, excetuados os casos de

comprovada forca maior, a critério da Aularquia o desde que ob-

servadas os normas fixadas a respeilo, ou os do liquidação, an-

lecipada dos respectivos contratos de cambio.

Parágrafo Único - Nos casos do operações reajustadas, con-

forme previsto neste Arligo, prevalecerá para efeito do sistema

dc Garantia de Proço a dala em que o IBC acolher o reajusta-

mento.

Artigo 5o- Prorrogar o Sistema cie Garantia de Preços

fixados pela Resolução n.° 524, do 26/4/1971, para cobrir as

operações registradas no Instituto Brasileiro do Café cuios em-

barques se realizarem alé 31 de dezembro cie 1972.

Anigo 6.° - Manter cm vigor todas as demais instruções

baixadas com respeito ã exportação de café que não colidirem com

as da presente Resolução.

Rio de Janeiro, 15 de setembro ch; 1972.

CARL05 ALBERTO DE ANDRADE PINTO
Presidente

— A manutenção das bombas da elevatória —
prosseguiu o engenheiro Hugo de Matos Santos —
foi feita aproveitando a interrupção da energia, pois
essa elevatória, apesar de velha, funciona 24 horas
por dia e como não há bombas de reserva nós não
podemos interromper o fornecimento para a ma-
tiutenção.

Durante o serviço dc manutenção das bombas
da elevatória da adutora Henrique de Novais. cer-
ca de 20 homens da Cedag lubrificaram. soldaram,
lixaram, poliram e reápertaram várias peças, em-
bora muitos deles não tenham observado a.s condi-
ções básicas de segurança no trabalho, como o uso
de luvas, capacetes ou botas de borracha.

Linha
A linha de fornecimento de eletricidade, vis-

toriáda e reparada ontem, tem cerca de 20 quilo-
metros de extensão, ligando a Usina de Ribeirão
das Lajes ao Guandu; foram reparados cerca de
800 isoladores em 33 torres.

Os disjuntores de óleo dos transformadores de
energia da Adutora Henrique de Novais também fo-
ram totalmente revisados, aproveitando-se o corte
na energia elétrica. A revisão dos transformadores,
que não é muito normal, levou ao Guandu uma tur-
ma de quintanistas da Escola Nacional de Engenha-
ria, que foram aproveitar a oportunidade para ver
os transformadores quase que totalmente desmon-
tados.

O presidente da Cedag adiantou que em janei-
ro devem ser iniciadas as obras da linha Urucuia—
Juramento, com 10 quilômetros de tubulação de 1
metro e 75 centímetros de diâmetro; essa linha fará
com que o fornecimento de água á Zona da Leopol-
dina seja feito através do Guandu e não por ma-
nanciáis sujeitos ã estiagem.

O fornecimento normal dc água á Guanabara
polo sistema do Guandu, abrangendo a adutora
Henrique Novais e a adutora do Lameirão. dá um
total diário de aproximadamente 900 milhões de
litros dágua. Com a paralisação do fornecimento pe-
Ia adutora Henrique Novais. esse volume foi reduzi-
do para aproximadamente 400 milhões de litros.

O presidente da Cedag anunciou também que
no próximo dia 26 deste mês, será feita a. pré-
qualificação das firmas estrangeiras que irão par-
ticipar da concorrência para a construção do b.y
pass que substituirá o lote dois da linha de fome-
cimento da adutora do Guandu.

A concorrência será feita no dia 25 de outu-
bro e a linha de 13 quilômetros, que através de
uma elevatória jogará a água para o alto do Morro
do Marapicu para que ela depois seja distribuída
pela cidade, deverá ficar pronta no prazo de um
ano.

O engenheiro Hugo de Matos Santos acredita
que, com o religamento da adutora Henrique No-
vais ontem, às 17 horas, o abastecimento poderá
ser completamente normalizado no domingo. Para
os que não economizaram água e nem encheram
suas cisternas c caixas, o dia de hoje, será o mais
critico.

Mulheres tem convenção
no Rio dia 19 paralela
ao encontro de lojistas

A XIII Convenção do Comercio Lojista, que se
instala no próximo dia 19, terá uma ativa partici-
pação feminina, pois enquanto os homens estive-
rem reunidos para discutir os problemas da peque-
na e média empresa as mulheres debaterão o pa-
pcl da mulher na sociedade moderna.

— A I Convenção Feminina Lojista foi criada
em conseqüência dos inúmeros pedidos feitos pe-
las mulheres dos comerciantes, que não se conten-
tam mais com programação social. Elas exigem
também um programa sério, de alto nivel — diz
a coordenadora da Convenção, Sra. Irene Cavalheiro
Cataldo.

Teniário
No dia da instalação a Convenção Feminina de-

baterá o tema Papel da Mulher na Sociedade Mo-
derna, sob a presidência da Sra. Zoé Chagas Frei-
tas. As conferencistas serão a orientadora educa-
cional Lúcia do Vale e a psicóloga leda Cavalcanti.

No dia 20, os médicos Luis Fakury, Dílson Ka-
mel e Norlval Roman, sob a presidência do Sr. Al-
cides Modesto Leal, falarão sobre a Nova Dimen-
são da Mulher. Abordarão temas como clínica geral,
plástica, fisioterapia, cardiologia, entre outros.

Quinta-feira, sob a presidência do Sr. Carlos
Araújo Lima e com a participação dos Srs. Mário
Cardoso de Castro c Valdir da Rocha, será aborda-
do o tema Comunicação e Juventude e, no dia do
encerramento — 22 — haverá uma demonstração
de maquilagem da Helena Rubinstein.

O encontro será realizado no li1? andar da Mes-
bla e a participação à Convenção proporcionará uma
série de descontos em lojas. As inscrições sáo gra-
tuitas.
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Líderes religiosos vão a Mediei contra despejo
Lideres católico, e protestantes dns Igre-

jus sediadas na antiga Fazenda Coqueiro pe-
ilirani ontem ao Presidente Mediei, por tele-
grania, que impeça a Coordenação Habitado-
nal de Interesse da Area Metropolitana do
Grande Rio — CHISAM — de continuar des-
pejando os moradores da área em Senador
Câmara.

O apelo ao Presidente da República loi
motivado pela remoção dc 143 famílias que
moravam cm terrenos cedidos pelo Sr. Ju-
vino Rodrigues de Araújo, embora este ti-
vesse obtido do juiz da Quinta Vara Federal,
para sustar a evacuação da área, uni inter-
dito proibitório, instrumento processual que
deveria garantir seu direito à propriedade do
imóvel.

FRENTE DE DEFESA

No telegrama os responsáveis pelas igre-
Ja_ Batista. Metodista, Assembléia de Deus.
Presbiteriana e católica São Francisco de As-
sis. alem da Casa da Oração e Congregação
Apostólica Cristã, acentuam que as casas que
a CHISAM demoliu e pretende desmolir n. <>
formam favelas, pois- quase todas são de al-
venarln e algumas têm dois pavimentes.

Encarregaram-se, assim, os liderei cris-
táos dc rebater a afirmativa do coordenador
da CHISAM, Sr. Juarez Farias, de que o ór-

gáo estaria apenas interessado "em eliminar
mais uma favela da Guanabara", segundo
carta que enviou ao JORNAL DO BRASIL, pú-
blicada anteontem.

O TELEGRAMA

E' 0 seguinte o parágrafo inicial do tele-
grania: 

"Comerciantes, comerciados, indus-
íriais. bancários, agrônomos, protéticos, den-
ti-stas. professores, estudantes, militares, fun-
cionários estaduais, municipais e autárqui-
cos, pensionistas do INPS. lavradores, apo-
sentados, católicos e protestantes em geral,
com prole, de Já ató netos, numa comuni-
dade de cerca de 7 mil habitações, muitas
com dois andares de alvenaria, telhado, laje,
luz. água e telefone, construídas em cum-
mhnento ao Código de Obras, pagando Im-
posto Predial, declinando os seus haveres
iunto ao Imposto de Renda c formando uma
comunidade de cerca de 30 mil almas, com
pensamento voltado para Deus. pedem a V.
Exa. que seja sustada junto à Chisam a de-
.^apropriação e remoção em massa de pos-
.-eiros proprietários da Fazenda Coqueiro, em
Senador Camará, para casas de triagem infe-
íiores às de que são proprietários."

Esclarece o telegrama, no trecho .seguiu-
te. que os posseiros expulsos da Fazenda Co-

qúoiro estão "dando lugar a posseiros da Fa-
zònda Arcai" perdenc.o assim os seus patrl-
niónios construídos "sabe Deus como."

DENÚNCIA

Em outro purágTn.o os lideres da comuni-
dade solicitam ao Fresldcnte que "seja au-
torizado o serviço du engenharia das Forças
Armadas a fazer o levantamento da área da
Fazenda Coqueiro, visto que os levantamentos
efetuados pelas firmas construtoras ligadas
ao BNH náo correspondem á verdade e tive-
ram por fim levar as referidas empresas a se
locupletarem da casa própria do posseiro de-
saproprlado, quando melhores áreas, com vias
de acesso margeando a Av. Brasil, são lgno-
radas por serem áreas não construídas."

Explicam os signatários do apelo ao Pre-
sidente Mediei que a, áreas não urbanizadas,
mas com casas, da Fazenda Coqueiro, tidas
por isso como favelas, "oferecem lucros ln-
calculávels ao enriquecimento ilícito, pelas
residências ali construídas por posseiros obri-
nados a abandoná-las, sem nada retirarem,
perdendo tudo o que amealharam em toda
;\ vida."

DESTRUIÇÃO

Nesse trecho, o telegrama é pouco claro
quanto ao aproveitamento da casa do pos-
seiro expulso, mas o mecanismo é o seguinte:
os funcionários estaduais levados pela CHISAM
para os locais do despejo recebem ordens de
destruir apenas parcialmente a residência da
família despejada, a fim de que ela seja for-
cada realmente a deixar o lugar. Depois, a.s
firmas responsáveis pelas novas edificações
aproveitam parte do que sobrou. E' isso que
os signatários pretendem dizer, mas sem mui-
ta clareza.

No trecho final do telegrama, é renovado
o apelo ao Presidente Mediei contra a ação
da CHISAM nos seguintes termos: "Louvados
no princípio da equidade, pedimos clemência
aguardando o pronunciamento dc V. Exa,
numa fase de tão nítida recuperação moral,
inspirada na Revolução de 1964".

QUATRO DE PÉ

Na manhã de ontem so restavam quatro
casas e o entulho dc 100 edificações destruí-
das na área dc 25 mil metros quadrados per-
toncente ao Sr. Juvino Rodrigues de Araújo
ou por ele cedida a terceiros.

A CHISAM acredita que a área - unia
pequena parte da antiga Fazenda Coqueiro

é propriedade da União, mas Juvino tem

a seu favor o interdito proibitório concedido
pelo Juiz da Quinta Vara Federal.

A.s quatro casas que permanecem intactas
são a.s cio próprio Juvino e dc três outros mo-
rádores que apelaram para a Justiça Federal
como lítlscohsort.s da ação que o Sr. João
Ruas. responsável pela área vizinha, move
contra a CHISAM, que o vinha também amea-

canelo de despejo.
Toda a propriedade do Sr, Ruas foi res-

peitada, assim como a.s casas de Juvino e dos
três moradores que, como ele, procuraram a
Justiça. Cerca de 10(1 outras residências cons-
tinidas na área, com permissão do proprie-
tário o agora destruídas parcialmente, dei-
xnm claro que não era uma favela o aglome-
rado de habitações demolido, mas sim três
ruas de casas de alvenaria, quase todas com
dois quartos, cozinha e banheiro.

PRIMEIRO PROBLEMA

Transferidos para casas bem menores no
conjunto habitacional da Fazenda Coqueiro,
os ex-moradores das terras de Juvino lamen-
tam que as residências que lhes deram, "de
tão pequenas, são, em média, três vezes me-
noras que as antigas."

 Aqui sim, estamos numa favela -— dis-
seram os prejudicados, apontando para os
cômodos exíguos das casas promiscuas do con-
junto, onde nem janelas há.

Os despejados estão também muito preo-
capados com outro tipo de problema que vai
surgindo: o dos choques entre o seu modo
de viver e o dns realmente ex-favelados antes
transferidos para o mesmo conjunto. O ter-
ceira problema é o da falta de espaço para
as crianças.

REAÇÃO AUMENTA

Dois dias depois de ter a CHISAM inicia-
do a remoção das famílias da Fazenda Co-
quei ro — sob ameaça de demolir a.s casas de
qualquer forma, caso não as abandonassem

- outros -moradores já começam a reagir,
além das quatro pessoas protegidas pelo ili-
terdito proibitório: Inácio José da Silva, por
exemplo, vai mover uma ação de responsabi-
lidade civil segunda-feira contra a CHISAM.

Como os outros. Inácio tem muitas quei-
xas contra a CHISAM no aviso da remoção

que recebeu não havia assinatura de ninguém
nem a data dc sua execução. Ele, sua mulher,
três filhos e os móveis, como aconteceu com
quase todas a.s famílias transferidas, foram
levados para um bloco da Cohab, do apenas
dois cômodos, em. Padre Miguel, onde lhe exi-
giram uma taxa de ocupação de CrS 165.00.
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ELEVADORES SÜR S.A.
POMO ALEGRE - CURHIBA - SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BELO
HORIZONTE - BRASÍLIA
DIRECÀO GERAL - RUA WASHINGTON LUIZ, 236
FONE 25-1088 - PORTO ALEGRE, RS - END. TELEGRÁTICO SERVISÚR
FÁBRICA: GUAÍBA, R5 - CGCMF 90.,,7.8-10/001

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS

Comunicamos .101 Senhores Acionistas que os dividendos relativos ao exercício social encerrado
ém 31.03.1972, calculados á razão de ó%, lauto para as acòes ordinárias como pnra as prcleren-
ciais, seráo pagos observado o seguinie esquema;

1 PRAZO
O pagamento do; dividendos imeiar-se-é em 25.09.72, cnrerr.irido-se em 10.10.72.
Após osso prazo, os dividendos resultantes de acoes NOMINATIVAS scrao creditados na conta

corrente do acionista, sem desconto do imposto do iend.i na fonte.
Igualmente, os dividendos devidos aos possuidores de acòcs AO PORTADOR, náo reclamados

durante o prá.o citado, .serão depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., conforme
cíiabclcce a loi.

- AÇÕES NOMINATIVAS
Aas portadores dc acaes desse tipo, se pagará mediante apresentação de documento iden*

tificatófio, sem o que nao processaremos o pagamento.

- AÇÕES AO PORTADOR
A partir de hoje os possuidores de acoes ao portador poderão obter nos endereços abaixo,

as tolhas de colagem de cupões, a fim de afixarem netas tantos cupòes n.° 4 (quatro), quantos
possuírem;

a) colar, de preferência, os cupòes cm ordem crcscenle de n.° de cautela e por lipo dc

acao (OP, PP).

b) após esse processo,¦'comparecer em nossos escritório,, no pr.no indicado, ..compunhado
das folhas de colagem e respectivas cautelas. A falta de um desses documentos impedirá a efetivação
do pagamento,

- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Os acionistas que quiserem optar pelo desconte n«> fonte-, deverão exercer esse direito no

ato do recebimento dos dividendos, até o prazo final acima estabelecido.

5 - AÇÕES DA SUBSCRIÇÃO
Os dividendos relativos às ações resultantes d.» ultimo subscrição para aumento de capital,

incidem "pro rala tempore" das integralizüçôes, ã taxa mencionada.

6 - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS E CONVERSÕES
Até 10 de oufuhro vindouro ficam suspensas as operações acima.

Guaiba, RS, 14 de setembro de 19.2.
A Diretoria

DEPARTAMENTOS DE ACIONISTAS:
Em Pono Aleflre: Rua Washington luit, 236 — Horário: das 14 às 17 hs.
No Rio d; Janeiro, GB: Av. Paulo dc frontin, 361 — Horário: d.» 9 as 11 hs. (P

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CGC - 33.592.510 GEMEC-RCA-72/284

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS
BONIFICAÇÃO - SUBSCRIÇÃO - DIVIDENDOS

Lembramos aos Acionistas que desde 3 de agosto de 1972, conforme Ed

tais publicados amplamente, está aberto o prazo para pagamento dos dividen-

dos de 1971, aprovados pela AGO de 17-04-72, entrega da bonificação de
40% e exercício do direito de subscrição do aumento de capital, de 25%, vota-

dos pela AGE de 28-06-72.
O atendimento está sendo feito exclusivamente nos seguintes locais, nos

dias úteis, exceto aos Sábados, das 9,00 as 11,30 e 13,30 às 17,00 horas:

Belo Horizonte
Avenida Amazonas, 491 - 1.° andar
Serviço de Acòes da CVRD

..-^

..,.<¦

JÍ _

Vitória
Av Governador Bley n.° 236
Serviço de Acoes da CVRD

térreo

Rio de Janeiro
Unicamente pelo Banco Big-Univest S/A, nas seguintes agências;

AGÊNCIA GONÇALVES DIAS
(Rua Gonçalves Dias, 19)
AGÊNCIA RIO BRANCO
(Av. Rio Branco, 86)
AGÊNCIA SIQUEIRA CAMPOS
(Rua Siqueira Campos, 16-A)
AGÊNCIA CATETE
(Rua do Catele, 357)

AGENCIA DIAS

POSTO CENTRAL
(Av. Graça Aranha, 182)
AGÊNCIA SAO BENTO
(Rua Conselheiro Saraiva, 28-A)
AGÊNCIA RAINHA ELIZABETH
(Av. N. S. Copacabana, 1362)
AGÊNCIA HADDOCK LOBO
(Rua Haddock Lobo, 181-A)

DA CRUZ
(Rua Dias da Cruz, 183)

O Banco Big-Univest S/A não processará cautelas que possuam direitos
anteriores não exercidos. A atualização desses direitos deverá ser feita, primei-

ramente, no

Serviço de Ações da CVRD
Av. Graça Aranha, 26 — Loja

£ indispensável a apresentação das cautelas, tanto nominativas como ao

portador, bem como do formulário de habilitação devidamente preenchido. As
cautelas são devolvidas no alo. Os formulários e instruções para o seu preen-
chimento poderão ser procurados nos endereços acima.

NOTA IMPORTANTE: A partir de 1-10-72, o atendimento pelo Banco Big-Un
vest S/A passará a ser feito somente nos locais:

AVENIDA GRAÇA ARANHA, 182
RUA GONÇALVES DIAS, 19

O Acionista que tiver se habilitado até 30-09-72, em qua
quer das nove agências acima, receberá, porém, nessa
mesma agência a cautela de bonificação e os dividendos,
mesmo depois de 30-09-72.

O comparecimenlo nos últimos dias do prazo, que se
encerra em 30-11-72, poderá prejudicar a comodidade do
atendimento rápido que está sendo proporcionado aos

Srs. Acionistas.
Lembramos ainda que os dividendos de ações ao poria-
dor, não reclamados até 5-10-72, sofrerão o desconto do

imposlo de renda na fonle como portador não identificado.

A DIRETORIA (P

94011 A RÁDIO ONDE HÁ
MAIS MÚSICA E
MAIS INFORMAÇÃO
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Líderes religiosos vã Médici contra despejo
Lideres católicos c protestantes dus igre-

|as sediadas na antiga Fazenda Coqueiro pe-
diram ontem ao Presidente Médlcl, por tele-
grama, que Impeça a Coordenação Habitado-
nal cie Interesse da Área Metropolitana do
Grande Rio — CHISAM — de continuar des-

pejando os moradores da área nm Senador
Cantará.

O apelo ao Presidente da República foi
motivado pela remoção de 143 famílias que
moravam em terrenos cedidos pelo Sr. Ju-
vina Rodrigues de Araújo, embora este ti-
vesse obtido do juiz da Quinta Vara Federal,
pura sustar a evacuação da. ároa, um inter-
dito proibitório, instrumento processual que
deveria garantir seu direito á propriedade do
imóvel.

FRENTE DE DEFESA

No telegrama os responsáveis pelas igre-
Jas Batista. Metodista, Assembléia de Deus.
Presbiteriana e católica São Francisco de As-
sls, além da Casa da Oração e Congregação
Apostólica Cristã, acentuam que as casas que
a CHISAM demoliu c pretende desmolir não
formam favelas, pois quase todas são de ai-
venorla c algumas têm dois pavimentos.

Encarregaram-se, assim, o.s lideres cris-
tàos de rebater a afirmativa do coordenador
da CHISAM, Sr. Juarez Farias, de que o ór-

»áo estaria apenas interessado "cm eliminar
mais uma favela da Guanabara", .segundo
carta que enviou ao JORNAL DO BRASIL, pu-
bllcada anteontem.

O TELEGRAMA

E' o seguinte o parágrafo inicial do tele-
grama: 

"Comerciantes, comerciários. inclus-
triais, bancários, agrônomos, protéticos, den-
listas, professores, estudantes, militares, fun-
cionários estaduais, municipais c autárqui-
cos, pensionistas do INPS, lavradores, apo-
sentados, católicos e protestantes em geral,
com prole de Já até netos, numa comuni-
dade de cerca de 7 mil habitações, muitas
com dois andares de alvenaria, telhado, laje,
luz. água e telefone, construídas em cum-
prlmento ao Código de Obras, pagando Im-
posto Predial, declinando os seus haveres
iunto ao Imposto de Renda c formando uma
comunidade de cerca de 30 mil almas, com
pensamento voltado para Deus, pedem a V.
Exa. que seja sustada junto ã Chisam a de-
.apropriação e remoção em massa de pos-
selrós proprietários da Fazenda Coqueiro, em
Senador Camará, para casas de triagem infe-
riores às de que são proprietários."

Esclarece o telegrama, no trecho seguiu-
te. que os posseiros expulsos da Fazenda Co-

queiró estão "dando lugar a posseiros da Fa-
zenda Areai" perdendo assim os seus patri-
mónlos construídos "sabe Deus como."

DENUNCIA

Em outro parágrafo o.s lideres da comuni-
dade solicitam ao Presidente que "seja au-
torizado o serviço de engenharia das Forças
Armadas a fazer o levantamento da área da
Fazenda Coqueiro, visto que os levantamentos
efetuados pelas firmas construtoras ligadas
ao BNH não correspondem à verdade e tive-
ram por fim levar as referidas empresas a se
locupletarem da casa própria do posseiro de-
sapropriado, quando melhores áreas, com vias
de acesso margeando a Av. Brasil, são lgno-
radas por serem áreas não construídas."

Explicam os signatários do apelo ao Pre-
.sidente Médieí que as áreas não urbanizadas,
mas com casas, da Fazenda Coqueiro, tidas
por isso como favelas, "oferecem lucros in-
calculávels ao enriquecimento ilícito, pelas
residências ali construídas por posseiros obri-
«ados a abandoná-las, sem nada retirarem,
perdendo tudo o que amealharam em toda
i. vida."

DESTRUIÇÃO

Ncs.se trecho, o telegrama é pouco claro
quanto ao aproveitamento da casa do pos-
.seiro expulso, mas o mecanismo é o seguinte:
o.s funcionários estaduais levados pela CHISAM
liara o.s locais do despejo recebem ordens de
destruir apenas parcialmente a residência da
íamilia despejada, a fim cie que ela seja for-
cada realmente a deixar o lugar. Depois, as
firmas responsáveis pelas novas edificações
aproveitam parte do que sobrou. E' isso que
os signatários pretendem dizer, mas sem mui-
ta clareza.

No trecho final do telegrama, é renovado
o apelo ao Presidente Mediei contra a ação
da CHISAM nos seguintes termos: "Louvados
no principio da equidade, pedimos clemência
aguardando o pronunciamento de V. Exa..
mima fase de tão nítida recuperação moral,
inspirada na Revolução de I9G-1".

QUATRO DE PÉ

Na manha de ontem so restavam quatro
casas e o entulho de 100 edificações destrui-
das na área de 25 mil metros quadrados per-
tencente ao Sr. Juvino Rodrigues de Araújo
ou por ele cedida a terceiros.

A CHISAM acredita que a área •- uma
pequena parte da antiga Fazenda Coqueiro

é propriedade da União, mas Juvino tem

a seu lavor o interdito proibitório concedido
pelO juiz du Quinta Vara Federal.

As quatro casas que permanecem intactas
são a.s do próprio Juvino e de três outros mo-
radores que apelaram para a Justiça Federal
como lltlsoorisortes da ação que o Sr. João
Ruas. responsável pela área vizinha, inove
contra a CHISAM, que o vinha também anua-

çundo de despejo.
Toda a propriedade do Sr. Ruas foi res-

licitada, as.sim como a.s casas de Juvino e dos
três moradores que. como ele. procuraram a
Justiça. Cerca de 100 outras residências cons-
tinidas na área, coni permissão do proprie-
tário o agora destruídas parcialmente, dei-
xam claro que não ora uma favela o aglome-
rado de habitações demolido, mas sim três
ruas de ca.sa.s de alvenaria, quase todas com
dois quartos, cozinha e banheiro.

PRIMEIRO PROBLEMA

Transferidos para casas bem menores no
conjunto habitacional da Fazenda Coqueiro,
o.s ex-moradores das terras de Juvino lamen-
tam que a.s residências que lhes deram, "dr
tão pequenas, são. em média, três vezes me-
noves que as antigas."

Aqui sim, estamos numa favela — dis-
se iam os prejudicados, apontando para o.s
cômodos exíguos das casas promiscuas do con-
junto, onde nem janelas há.

Os despejados estão também muito preo-
cupádús com outro tipo de problema que vai
surgindo: o dos choques entre o seu modo
de viver e o dos realmente ex-favelados antes
transferidos para o mesmo conjunto. O ter-
ceiro problema é o da falta de espaço para
aa crianças.

REAÇÃO AUMENTA

Dois dias depois de ter a CHISAM inicia-
do a remoção das famílias da Fazenda Co-
queiró — sob ameaça de demolir as casas de
qualquer forma, caso não a.s abandonassem
— outros -moradores já começam a reagir,
além das quatro pessoas, protegidas pelo hi-
terdito proibitório: Inácio José da Silva, por
exemplo, vai mover uma ação de responsabi-
lidade civil segunda-feira contra a CHISAM.

Como os outros, Inácio tem muitas quei-
xas contra a CHISAM no aviso da remoção

que recebeu não havia assinatura de ninguém
nem a data de sua execução. Ele, sua mulher,

. três filhos e os móveis, como aconteceu com
quase todas a.s famílias transferidas, foram
levados para um b oco da Cohab. de apenas
dois cò-modos, ent Padre Miguel, onde lhe exi-
giram uma taxa de ocupação de CrS 165.00.

ELEVADORES SÜR S.A.
SAO PAULO RIO DD JANEIRO BELOPORIO ALEGRE - CURITIBA

HORIZONTE ¦- BRASÍLIA
DIREÇÃO GERAL - RUA WASHING [ON LUIZ, 236
TONE 25-1088 -- PORTO ALEGRE, RS - END. TEIEGRAflCO SERVISÚR
FÁBRICAi GUAÍBA, RS - CGCMF 90.347.8.10/001

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que os dividendos relativos ao exercício social encerrado
•itl 3).03.1972. calculados á razão de 6%, tanto paia as acoes ordinárias como para as preferen-

ciais, serào pagos observado o stiçiuini- esquema:

1 - PRAZO
O pagamento cios dividendos Iniclar-se-é em 25.09.72, encerfando-se cm 10.10.72.
Após esse prazo, os dividendos resultante, de acóos NOMINATIVAS serão creditados na conta

corrente do acionista, sem desconto do imposto do tonela na tome.
Igualmente; os dividendos devidos aos possuidores de açòcs AO PORTADOR, náo reclamados

durante o prazo citado, .serão depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., conforme

csfflbcle.è ai loi*

2 - AÇÒES NOMINATIVAS
Aos porlacloies de acoes desse lipo, so pagará mediante apresentação cie documento iden-

.ificatório, som o que nao processaremos o pagamento,

- AÇÕES AO PORTADOR
A parlir de hoje os possuidores de ações ao portador poderão obter nos endereços abaixo,

as folhas ci-j colanem" de cupões, a fim de afixarem nelas lautos cupòes n.° -i (quatro), quantos

possuírem:
a) colar, de preferência, os cupòes om ordem crescente de n.° de cautela . por lipo de

aoto (OP. PP).

b) após esse processo, comparecer em nossos escritórios, no pr.no indicado, acompanhado

das folhas de colagem e respectivas cautelas; A falta de um desses documentos impedirá a efetivação

do parjamenio.

- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Os acionistas que quiserem optar pelo desconto na fonte, deverão exercer esse direito no

«to cfo recebimento dos dividendos, até o pr.uo final acima estabelecido.

- AÇÒES DA SUBSCRIÇÃO
Os dividendos relativos às ações resultantes cia última subscrição para aumento de capital,

incidem "pro rata tempoie" das integrali_acòe_, à taxo mencionado.

ó - TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS E CONVERSÕES
r. ¦*

Alé I0.de outubro vindouro Hcam su^pensai as operações acima,

Guaiba, RS. ia de setembro de 1972.
A Diretoria

DEPARTAMENTOS DE ACIONISTAS:
Em Porto Alegre: Rua Washington luiz, 236 — Horário: das U as 17 lu.
No Rio ds Janeiro. GB: Av. Paulo de Frontin, 361 — Horário: das 9 as 11 hs. (P

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

CGC - 33.592.510 GEMEC-RCA-72/284

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS
BONIFICAÇÃO - SUBSCRIÇÃO - DIVIDENDOS

Lembramos aos Acionistas que desde 3 de agosto de 1972, conforme Ed

tais publicados amplamente, está aberto o prazo para pagamento dos dividen-
dos de 1971, aprovados pela AGO de 17-04-72, entrega da bonificação de
40% e exercício do direito de subscrição do aumento de capital, de 25%, vota-

dos pela AGE de 28-06-72.
O atendimento está sendo feito exclusivamente nos seguintes locais, nos

dias úteis, exceto aos Sábados, das 9,00 as 11,30 e 13,30 ás 17.00 horas-.

Belo Horizonte
Avenida Amazonas, 491 - 1,° andar
Serviço de Acòes da CVRD

Vitorio
Av Governador Bley n.° 236 — térreo
Serviço de Acoes da CVRD

Rio de Janeiro
Unicamente pelo Banco Big-Univest S/A, nas seguintes agências:

AGENCIA GONÇALVES DIAS
(Rua Gonçalves Dias, 19)
AGÊNCIA'RIO BRANCO
(Av. Rio Branco, 86)
AGENCIA SIQUEIRA CAMPOS
(Rua Siqueira Campos, 16-A)
AGÊNCIA CATETE
(Rua do Catele, 357)

POSTO CENTRAL
(Av. Graça Aranha, 182)
AGÊNCIA SAO BENTO
(Rua Conselheiro Saraiva, 28-A)
AGÊNCIA RAINHA ELIZABETH
(Av. N. S. Copacabana, 1362)
AGÊNCIA HADDOCK LOBO
(Rua Haddock Lobo, 181-A)

AGÊNCIA DIAS DA CRUZ
(Rua Dias da Cruz, 183)

O Banco Big-Univest S/A não processará cautelas que possuam direitos
anteriores não exercidos. A atualização desses direitos deverá ser feita, primei-

ramente, no

Serviço de Ações da CVRD
Av. Graça Aranha, 26 — Loja

E indispensável a apresentação das cautelas, tanto nominativas como ao

portador, bem como do formulário de habilitação devidamente preenchido. As
cautelas são devolvidas no ato. Os formulários e instruções para o seu preen-
chimento poderão ser procurados nos endereços acima.

NOTA IMPORTANTE: A partir de 1-10-72, o atendimento pelo Banco Big-Uni-
vest S/A passará a ser feito somente nos locais:

AVENIDA GRAÇA ARANHA, 182
RUA GONÇALVES DIAS, 19

O Acionista que tiver se habilitado até 30-09-72, em qual-
quer das nove agências acima, receberá, porém, nessa
mesma agência a cautela de bonificação e os dividendos,
mesmo depois de 30-09-72.

O comparecimento nos úllimos dias do prazo, que se
encerra em 30-11-72, poderá prejudicar a comodidade do
atendimento rápido que está sendo proporcionado aos

Srs. Acionistas.
Lembramos ainda que os dividendos de ações ao poria-
dor, não reclamados até 5-10-72, sofrerão o desconto do
irnposlo de renda na fonte como portador não identificado.

A DIRETORIA (P
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A RÁDIO ONDE HÁ
MAIS MUSICA E
MAIS INFORMAÇÃO
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Secretário visita postos de
saúde escolar e exonera do
cargo diretor da Divisão

A primeira medida do Secretário de Saúde, Sr.
Sílvio Barbosa, após o decreto governamental que
transferiu a Divisão de Saúde nara a sua Secreta-
ria loi visitar ontem os oitavo e nono postos de
saúde na Tijuca e Vila Isabel, o Instituto Odonto-
Pedagógico e a sede da Divisão, na Rua do Ria-
° ^Decreto 

assinado ontem pelo Governador Cha-
nas Freitas, exonerou do cargo de diretor da Divi-
são de Saúde Pública, sem processo corrido o me-
dico Elino Souto Lira, que recentemente deu en-
trevista ao JORNAL DO BRASIL, devidamente au-
torizadó, sobre as principais falhas do atendimen-
to médico ao escolar.

.•*!»•¦.•«'
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— O atendimento médico
ã rede escolar do Estado só
pode melhorar com a soma
de esforços que ora se veri-
fica pela absorção da Divi-
são de Saúde Escolar pela
Secretaria de Saúde — disse
o Secretário Silvio Rubens
Barbosa da Cruz ao visitar
as quatro primeiras unida-
des, das 19 existentes, que
pertenceram á Secretaria
de Educação.

Dentro de 15 dias o Secre-
tário terá uma visão do pa-
trimónio que construía a
antiga divisão de Saúde Es-
colar, para aproveitamento
do que for possível. No en-
tanto, de inicio considera
"muito bons" o imóvel e o
equipamento do Distrito Es-
colar de Vila Isabel e do

Perspectivas
Instituto Odontológico Zefe-
rino de Oliveira, na Rua Ri-
achuelo.

Para alguns médicos per-
tcncent.es à Associação de
Saúde Escolar, a transfe-
rência do setor para outra
Secretaria poderá causar
absorção da equipe médica
e de enfermeiras para dis-
trilmição em áreas deficien-
tes da Superintendência de
Serviços Médicos — Suse-
me. Admitem que a assis-
tência ao escolar diminua
a partir do momento em
que os Hospitais Nossa Se-
nhora de Loreto e Barata
Ribeiro, após passarem pa-
ra a Secretaria dc Saúde,
deixem de atender exclu-
sivamente a escolares.
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Pomba " Jacui" é campeã do
mundo e bota ovo na volta
de seu vôo desde Teresina

Belo Horizonte (Sucursal) — Pesando menos
150 eramas muito fraca mas tão limpa que suas
Sas carijós brilhavam ao sol chegou finalmente
ontem a Belo Horizonte a pomba Jacm, sempie a
última em outras provas mas agora a campeã
mundíalTe distancia, ao completar 1 700 quilôme-
tros de vôo desde Teresina — recorde que suplan-
ta o dos japoneses. ¦'¦

Sem dar a menor importância ao festivo am-
biente humano formado à sua chegada, nem a ale-
cria de seu vitorioso dono — o patrulheiro rodo-
viário Diniz Nemézio de Barros — Jacm entrou era
seu pombal, agachou-se e a única coisa que fez foi
botar um ovo. Ela deixou para trás uma revoada
de 90 campeões reconhecidos.

partidas mas já nasceu com
as pintas de campeão —
confessa emocionado o dono
de Jacui, o patrulheiro Di-
niz Nemezio de Barros, cria-
dor de pombos há doze
anos.

Diniz participou da pro-
va cqm doze pombos. Sua

P jicólógas
Essas modificações cau-

sam preocupações ás psicó-
logas que prestaram serviço
na Divisão de Saúde Esco-
lar. Algumas delas marca-
ram encontro com o Secre-
tário da Saúde e, enquanto
aguardavam unia palavra
oficial, lamentavam "que os
estudos no campo da psico-
logia infantil estejam sem
qualquer efeito com as
mudanças administrativas."

Pouco antes dn entrevis-
tar-se com o grupo de psicó-
logas. o Secretário de Saúde
disse que "c decreto ins-

tituindo as alterações ja
previa que alguns funciona-
jios ficariam na Secretaria
de Educação e outros se-
riam absorvidos pela Secre-
taria de Saúde, no caso, os
médicos e enfermeiras.

Quando a situação das
psicólogas, o Sr. Sílvio Bar-
bosa frisou que 

"elas são es-
sencialmente professoras e
serão vinculadas ã Secreta-
ria de Educação, o que é ló-
gico, principalmente agora
que o magistério está em
déficit.

^'studciiileJacontpanharam curiosS_fe%eriênciasfeüas nos stands da V Feira de Ciências

Novo departamento lidera V Feira de Ciências atrai
três mil alunos que fazem

barulho e perguntam muito
Mais de 3 mil estudantes, muito barulho, mui-

tas perguntas, algumas respostas complicádissimas
e outras divertidas, como a de um estudante que
explicava a superpopulação da Terra como "conse-

emenda do aumento do trabalho a noite", marca-
ram ontem o segundo dia da V Feira de Ciências,
que se realiza no Grajaú Country Clube.

Enquanto grupos de moças e rapazes se com-
priraiám ao redor dos stands para ouvir as exnli-
cações dos monitores e alunos encarregados dos 2p0
projetos expostos, as experiências se multiplicavam,
variando desde rudimentos de um computador di-
gital capaz de fazer onerações com o sistema bi-
viário até a dosagem da uréia no sangue que ova
feita na hora pelos estudantes, desde que apareces-
sem voluntários.

campanha nacional contra
a febre reumática no país

Embora curável quando o diagnóstico é preço-
ce a febre reumática é hoje uma preocupação de
saúde pública em todos os centros médicos do num-
do porque não respeita condições climáticas ou so-
cip-ecqnômicas e incide particularmente na faixa
que vai dos cinco aos 15 anos.

A informação é do professor Alberto de Olivei-
ra chefe do Departamento de Febre Reumática
que acaba de sei- criado na Academia Nacional de
Mediíina Militar, com o objetivo de iniciar um mo
vimento destinado a formar uma consciência na-

Medicina preventiva
O Secretário não vê qual-

quer dificuldade em relação
à medicina preventiva aos
escolares "porque a Secreta-
ria tem ido as escolas, como
sempre fez. para o forneci-
mento das vacinas, de açor-
do com as campanhas de
rotina."

_ Acredito — diz o Se-
cretário — que só pode tra-
zer benefícios a soma de es-
forças no campo da assis-
tência medica o que se está
promovendo agora. As atu-
ais medidas foram tomadas
após entendimentos das Se-
cretarias de Saúde, Educa-
cão. Administração e Pia-
nejamento e aprovação do
Governador Chagas Freitas.

Com o objetivo de estudar
o problema da saúde esco

lar em todo o pais reúne-se
no Rio. de 8 a 13 de julho
do próximo ano. o II Con-
gresso Brasileiro de Saúde
Escolar, com a participação
de 5 mil profissionais, entre
médicos e enfermeiras li-
gados ao setor. O presidente
da Associação de Saúde Es-
colar da Guanabara, en-
tidade que convoca o con-
gresso, médico José Coim-
bra Trindade, diz:

— No Brasil a saúde esco-
lar é apenas uma enfermei-
ra de quebra-galhos, por
faltarem recursos e profissi-
enais especializados, sem o
que muito pouco se pode
fazer de positivo. A criança
deve ser acompanhada pelo
especialista desde o jardim-
dc-infancia à universidade.

cional contra a doença.
LESÕES

A febre reumática é uma
doença que atinge quase
todo o organismo através
do est rep tococo beta-
hemolitico. u m a bactéria.
Ela ataca o coração, o cére-
bro, os rins, o figado —
todos os órgãos — e se ca-
racteriza por dores nas ar-
ticulações e na garganta
irinofaringite aguda), além
de hemorragia nasal.

O professor Alberto de
Oliveira esclareceu que,
apesar das lesões físicas e
dos distúrbios mentais
transitórios ou permanen-
tes. que a febre reumática
ocasiona, nenhuma tentati-
va se havia feito no Brasil
até agora para solucionar
esse grave problema de saú-
de pública, a não ser alguns
trabalhos isolados da
Universidade Federal d o

Rio de Janeiro e do serviço
cio professor Luis Deccuvt,
da Universidade de São
Paulo.

PROPAGANDA

A campanha contra a fe-
bre reumática será iniciada
com base no material de
propaganda e nos trabalhos
enviados pela Associação
Americana de Cardiologia
ao Serviço de Cardiologia
do professor Alberto de Olí-
veira, no Fundão.

O diagnóstico precoce da
febre reumática é feito no
Serviço de Cardiologia do
Instituto de Puericultura e
Pediatria da UFRJ, que uti-
liza exames de laboratório
doados pelo professor Bene-
dict Massel, diretor de Pes-
quisa do ChiklreiVs Hospital
da Universidade de Har-
vard.

Cidade do futuro

SEM MILAGRE, fl MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNIC
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAf S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBUCA NÚMERO 06/72

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE FREIO PARA VAGÕES

' 
Do ordem do Superintendente de Material da RFFSA, lorno

público que serão recebidas, no 12° andar do Edificio Sede da

Rede Ferroviária Federal, sito à Praça Duque de Caxias, 86 —

Cidade do Rio do Janeiro, às 15 (quinze) horas do dia U (qua-

torze) de dezembro de 1972, propostas para fornecimento de 210

(duzentos e dez) equipamentos de freio para vagões, tipo AB-10-12

ou equivalente.
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, ao estabele-

cido nos Anexos do presente Edital, intitulados "Anexo I -. Con-

dições Gerais - CG-4/SPM/72" e "Anexo II - Objeto da Ll-

citação c Condições Adicionais".
Tais elementos poderão ser obtidos no Departamento de Com-

pras da Superintendência de Material, na sala 307, 3.° andar do

endereço acima referido.

Janeiro, 12 de setembro dc 1972.

(Ass.) PAUIO MAZZUCCHEUI JÚNIOR
Chefe do Depto. de Compras .

Estado estrutura órgãos
cia reforma do-ensino e
fixa a taxa do supletivo

O Governador Chagas Freitas assinou ontem
decreto que estrutura os órgãos normativos e exe-
cutivos do Plano de Implantação da Reforma do
Ensino de Primeiro e Segundo Graus no Estado e
fixa em CrS 15,00 por matéria a taxa que os can-
didatos a exames supletivos terão de pagar nas
escolas oficiais.

A Comissão Supervisora de Implantação da
Reforma do Ensino (Cosreg) estabelecera normas e
critérios relativos às diretrizes, metas, medidas, pro-
ietos e atividades do plano de implantação da re-
forma e a Comissão Especial de Planejamento e
Implementação (Cepla) examinara os projetos e
seus resultados qualitativos e quantitativos.

dos

Num túnel dc tecido pre-
to e ambiente de trem-
fantasma, muita gente se
amontoava para uma visita
a cidade do futuro, que os
alunos do Colégio Arte e
Instrução montaram numa
lua de papelão. Protegidas
por cúpulas, as casas inter-
ligam-se por caminhos aé-
reos e nâo falta sequer o re-
quinte da caixa dágua, qua-
drada como as de hoje. mas
íosforescente como talvez
sejam as caixas dágua do
futuro.

Enquanto o expositor
afirmava que a Terra pode-
rá esquentar ao ser atraída
pelo Sol ou esfriar ao atrair
a Lua mais para perto, as
c r i ancas acompanhavam,
com olhos grandes, o.s movi-

mentos vacilantes dos bon-
cUnhòs, que ameaçavam pa-
rar a todo momento, isolan-
do os homens na lua, pois
a luz estava falhando no
Grajaú.

A experiência dos alunos
do Antônio Vieira era feita
em duas grandes caixas,
com gravadores em seu in-
terior e ratinhos que passe-
avam despreocupadámente
sobre os aparelhos. Numa
das caixas o gravador era
ligado a 150 decibéis (gran-
de ruído), o que causava
pavor nos ratinhos, que sc
acalmavam assim que eram
transferidos para a outra
caixa, onde a música era
suave e repousante.

MODÉSTIA DA CAMPEÃ

Quando a Federação Mi-
neira de Columbofilia man-
dou seu delegado a Teresi-
na, levando 91 pombos-
correios para tentar a con-
quista do recorde mundial
de velocidade e distancia,
em poder de um pássaro ja-
poriês que detém a marca
de 1.600 quilômetros, todos
os criadores apostaram em
seus favoritos, mas nin-
guém citou Jacui, habitual
lanterninha das pequenas
competições de que partici-
pou.

No dia 1"? de setembro,
quando os campeões minei-
ros fizeram uma revoada
em circulo nos céus de Te-
resina, Jcícuí, como sem-
pre, ocupava um dos últi-
mos lugares, e ninguém po-
ala esperar que ela fôsse a
vencedora.

No últüno dia 12, terça-
feira, foi esgotado o prazo
para a conquista do recorde
de velocidade, mas conti-
nuou a possibilidade de ba-
ter o de distancia: bastava
que um pombo chegasse.
INTENSIDADE DO AMOR

Surpreendendo a todos os
criadores que já estavam
perdendo as esperanças. Ja-
cui pousou em seu pombal
às 13hl0m de ontem modifi-
cando muita coisa com sua
proeza e obrigando a todos
a olharem-na com mais res-
peito.

— Ela é carijó. preta e
branca, como o meu Atléti-
co, que não vence todas as

esperança estava em Ami-
ga, outra fêmea de seu
pombal no bairro Cruzeiro:
"Nunca pensei que Jacui,
vencesse. Como pensar nis-
so se ela nunca me propor-
cionou alegria?" Mas Jacui
que nasceu em agosto dc
70 e tem o número 61716,
chegou em primeiro lugar
e demonstrou com a vitória
o seu grande amor ao ma-
cho solto também em Tere-
sina.

Agora a Federação Mi-
neira de Columbofilia, a
Confederação Brasileira e a
Fede ração Internacional,
com sede na Bélgica, vão
oficializar a vitória de Jacui
— muito prestigiada ao
chegar, tanto por seu dono
como por todos os criado-
res, que foratn ao pombal
para fazer a identificação.
Com sua chegada uma nova
esperança é vivida pelos
criadores, que já pensavam
na morte da maioria dos
competidores, avaliados em
mais de CrS 1 mil.

Tratada com o maior ca-
rinho por Diniz. Jacui co-
meu ontem uma ração leve
e tomou soro especial que
bem merece quem valia CrS
400,00 e agora é campeã
mundial e vale CrS 5 mil.

Tijuca ainda calma

Rio ele

IP

A TAXA

Conforme o decreto as-
sinado pelo Governador, os
candidatos a exames suple-
tivos nas escolas estaduais
terão que pagar Cr$ 15,00
por matéria.

A taxa paga pelos can-
didatos ao supletivo, antigo
Artigo 99, será recolhida an
Fundo Estadual dc Educa-
ção e as despesas com a
prestação de serviços rela-

BANCO DE INVESTIMENTO UNIVEST S.A.
C.G.C.M.F. 61.200.044

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que subscreveram o aumento de ca-

do Banco de Investimentos Univest S.A., de Cr$ 33.600.000 00 (trinta e

milhões e seiscentos mil cruzeiros) para Cr$ 56.000.000,00 (enquen a e

milhões de cruzeiros), conforme deliberação da Assembléia Geral Extraor-

dinária realizada em 22 de março de 1972, devidamente h°™'°9^° 
jg

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de julho 
de 1972, que deu

tro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente aviso,

efetuar a integralização dos restantes 50% (cinqüenta por cento)

subscritas.
atendidos nos locais abaixo indicados.

pita'
três
seis

verão
ações

de-
das

'<-

Os senhores acionistas serão

RIO DE JANEIRO: Rua do Russel, 270 - 5.° andar

SAO PAULO: Rua Libero Badaró, 293 - 27.° andar

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1972.

Atenciosamente
A DIRETORIA

tivos á realização
exames correrão por conta
de créditos adicionais da
Secretaria de Educação.

O Secretário Celso Kelly
providenciará através d o
Conselho Estadual de
Educação a expedição 

"das

normas que regularão o.s
exames supletivos, propon-
do as medidas necessárias
para previsão ou alteração
orçamentária.

Educação
convoca
professores

A Secretaria de Educação
da Guanabara está con-
vocando os 1 240 professores
primários aprovados e m
concurso realizado em mar-
ço deste ano, de confor-
midade com relação publi-
cada no Diário Oficial de 17
de julho último, para esco-
lha de escola.

No dia 20, deverão com-
parecer k Secretaria os cias-
sificados de 1 a 450; dia 21,
os de 451 a 900; dia 22, os
dc 901 até o final. Em qual-
quer desses dias os profes-
sores deverão estar na Sala
de Música do IE, Rua Ma-
riz c Barros, 273, das 8 às
17 horas.

Para os alunos do Colégio
de Aplicação da UEG, que
fizeram um levantamento
completo da Tijuca, o balr-
ro é um dos que apresen-
taiíi menor índice de crimi-
nalidade no Rio e ainda
tem algumas regiões cal-
mas. como a Usina, embora
esteja se transformando ra-
pidamente numa nova Co-
pacabana.

O trabalho dos estudan-
tes dividiu a Tijuca em
área urbana e favela. Fo-
ram distribuídos 293 questi-
onários, dos quais 254 nas
ruas principais do bairro e
39 na favela da Liberdade.
O tijucano, para os estu-
dantes, é um profissional li-
beral médio quando mora
no plano e um biscateiro
não especializado quando
vive na favela, mas ne-
nhum dos dois sabe mandar
cartas, já que nenhum dos
entrevistados tomou conhe-

cimento do novo código de
endereçamento postal.

O cinema é ainda o maior
meio de diversão do tijuca-
no médio, que geralmente
não vai a teatro, só fre-
quente a igreja "quando
tem compromissos sociais"
e considera que a TV está
abaixo de seu nivel. Ainda
segundo a pesquisa, a
CHISOM não teria qualquer
problema em transferir as
favelas da Tijuca, pois a
amostragem revelou que a
população favelada "apoia o
plano do BNH" e aceitaria
mudar-se para um conjunto
residencial em outra parte
do Rio.

A Feira de Ciências, pro-
movida pelo JORNAL DO
BRASIL e pela Secretaria
de Ciências e Tecnologia,
continuará aberta até
amanhã q u a n d o serão
anunciados o.s prêmios para
os três melhores projetos.

STM reduz para mais de 7
vezes menos pena imposta a
subversivo em Pernambuco

O Superior Tribunal Militar, por decisão una-
nirrie reduziu para três anos de reclusão a pena
de 22 anos imposta a Carlos Alberto Soares pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
7a Circunscrição Judiciária Militar do Recife, em
julgamento a 15 de julho do ano passado.

No mesmo julgamento de apelação, a Corte
também reduziu para dois anos de reclusão a pena
de 10 anos aplicada a Maria Ivone de Sousa Lou-
reiro ambos incursos na Lei de Segurança Nacio-
nal acusados de atividades subversivas. Um tercei-
r0 ^u — Cláudio Roberto Marques Gurgel — con-
denado a 10 anos na primeira instância, íoi absol-
vido pelo STM.

Condenado
O Conselho Permanente

de Justiça da 2a. Auditoria
do Exército, tendo como
Juiz-Auditor o Sr. Helmo de
Azevedo Sussekind, con-
denou a seis anos e um mês
de reclusão o sub-tenente
do Exército Reinildes Oli-
veirá Néri, como incurso no
Artigo 205, combinado com os
Artigos 210 e 79, do Código
Penal Militar.

Segundo a denúncia ofe-
recida pelo promotor Osiris
Josephson. o oficial matou
a tiros, no Quartcl-Escola
de Material Bélico, no dia
6 de maio último, sua mu-
lher Marina Santos Néri,
saindo ferido o soldado Abi-
lio Cravo Abraão.

Funcionou na acusação o
p r o m o t o r Mário Elias
MigúeL. estando a defesa
a cargo do advogado Alcio-
ne Pinto Barreto. Alegou o
defensor que o subtenente
agiu sob impacto emocional,
em conseqüência de brigas
constantes com a esposa,
que em momentos de crise
nervosa se tornava violenta,
a ponto de agredir o mari-
do. Alegou ainda que o mili-
tar apresentava problema
de saúde, conforme ates-
tado de sanidade exibido
durante o julgamento. O
advogado vai apelar da sen-
tença ao Superior Tribunal
Militar.

Na Justiça Civil

Pitangui adverte que tempo
é o melhor hálsamo para
as cicatrizes de operações

— O cirurgião plástico não é como o modela-
dor que pega um punhado de barro e o transforma
naquilo que quer. Ele sofre limitações e nao uti-
liza nenhuma vara de condâo para conseguir os
resultados esperados pelos pacientes: o tempo e o
melhor bálsamo, pois faz desaparecer • muitas das
marcas deixadas pelas operaçoes._

As declarações são do cirurgião plástico Ivo Pi-
tangui, ao encerrar a Semana Social do Deficiente
Físico promovida pelo Instituto Oscar Clark, da
Secretaria de Serviços Sociais. Ele disse que e ne-
cessaria uma equipe de psicólogos, assistentes so-
ciais fisioterapeutas e outros especialistas para
mostrar ao paciente que a sua recuperação total
pode ser demorada, e nem sempre o resultado e o
que ele espera, não bastando apenas a cirurgia.

transito), congênitos e este-

Chegou à 2a. Vara Cri-
minai o inquérito que apura
a morte do subversivo Car-
les Alberto Maciel Cardoso,
que ao repudiar o terror foi
morto pelos seus compa-
nheiros Flávio Augusto
Neves Leão Sales, que esta
foragido, Hélcio Pereira
Fortes c Antônio Carlos
Nogueira Cabral, já fale-
cidos.

O inquérito inicialmente
foi enviado à Justiça Mili-
tar, que entretanto julgou-
se incompetente, alegando
que "não há cabimento que
a vitima fique sob a pro-
teção da Lei de Segurança
Nacional". O crime foi des-
vendado após o DOPS ter
prendido Hélcio, que apon-
tou os outros dois.

Segundo informações co-
lhidas pela 26a. Delegacia
Policial, Carlos Alberto tra-
balhou como auxiliar de la-
boratório no Hospital áa
Ordem Terceira da Penitén-
cia até quando ocorreu o
assalto de Cr$ 100 mil. Ele
estava parado na Rua Joa-
quim Queirós, quando es-
tacionou por perto um car-
ro (BF-1126), saltando dele

Assai lo
dois homens que o aborda-
ram.

Carlos Alberto saiu cor-
rendo, mas outros dois ho-
mens que estavam no carro
fizeram manobra e o cerca-
ram na Rua Bernardo. Já
baleado, Carlos Alberto in-
vadiu a casa 196 da Rua
Bernardo e acabou morreu- .
do no quintal da casa, com
21 tiros.

BEM-ESTAR incompetência

— Não
pação de

existe a preocu-
vaidade, mas do

bem-estar íntimo das pes-
soas — disse o Dr> Ivo Pi-
tangui, ao falar sobre a Im-
porlancia Social da Cirur-
gía Plástica. Ele mostrou
em slides diversos casos de
operações em casos trauma-
ticos (provocados em sua
maioria por acidentes de

ti ccs.
O cirurgião deixou cl e

projetar diversas fotos, "por
serem chocantes e não inte-
ressar ao caso", quando co-
meçou a notar que o audi-
tório de quase 500 pessoas
sussurava diante de alguns
casos apresentados. No fi-
nal ele foi o conferencista
mais aplaudido de toda a
Semana.

São Paulo (Sucursal) — A
Justiça Militar paulista
se considerou incompetente
para julgar o cx-Sccrctário
de Educação do Governo
Abreu Sodré, Sr. Ulhoa Cin-
tra, enviando os autos do
processo para o Superior
Tribunal Militar, que pode-
rã aceitá-lo, reformulá-lo c
ate pedir o arquivamento,

Os autos tio processo con-
tra o Sr. Ulhoa Cinta são
formados por 10 volumes c
quatro apensos nos quais
estão incluídos também,
José Mário Tires Assanha,
Rosàurà Escobar Ribeiro da
Silva e Renato dc Paula
Sçagliòric, além dc 19 dire-
tores c professores de cole-
Rios da capital.
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Secretário visita postos de
saúde escolar e exonera do
cargo direlor da Divisão

A urimeira medida do Secretário de Saúde, Sr.
Sílvio Barbosa, após o decreto governamental que
transferiu a Divisão de Saúde para a sua Secreta-
ria foi visitar ontem os oitavo e nono postos de
saúde na Tijuca e Vila Isabel, o Instituto Odonto-
Pedagógico e a sede da Divisão, na Rua do Ria-
" ^Decreto 

assinado ontem pelo Governador Cha-
"•as Freitas, exonerou do cargo de diretor da Divi-
são de Saúde Pública, sem processo corrido, o me-
dico Elino Souto Lira, que recentemente deu en-
tvevista ao JORNAL DO BRASIL, devidamente au-
tomado, sobre as principais falhas do atendimen-
to médico ao escolar.

— O atendimento médico
à rede escolar do Estado só
pode melhorar com a soma
de esforços que ora se veri-
fica pela absorção da Divi-
são de Saúde Escolar pela
Secretaria de Saúde — disse
o Secretário Sílvio Rubens
Barbosa da Cruz ao visitar
as quatro primeiras unida-
des, das 19 existentes, que
pertenceram á Secretaria
de Educação.

Dentro de 15 dias o Secre-
tário terá uma visão do pa-
trimònio que construía a
antiga divisão dc Saúde Es-
colar, para aproveitamento
do que for possivel. No en-
tanto, de inicio considera
"muito bons" o imóvel e o
equipamento do Distrito Es-
colar de Vila Isabel e do

Perspectivas
Instituto Odontológico Zefe-
rino de Oliveira, na Rua Ri-
achuelo.

Para alguns médicos per-
tencentes à Associação de
Saúde Escolar, a transfe-
rência do setor para outra
Secretaria poderá causa r
absorção da equipe médica
c de enfermeiras para dis-
tribuição em áreas deficien-
tes da Superintendência de
Serviços Médicos — Susc-
me. Admitem que a assis-
tência ao escolar diminua
a partir do momento em
que os Hospitais Nossa Se-
nhora de Loreto e Barata
Ribeiro, após passarem pa-
ra a Secretaria de Saúde,
deixem de atender exclu-
sivamente a escolares.
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Pomba " Jacuí" é campeã do
mundo e bota ovo na volta
de seu vôo desde Teresina

Belo Horizonte (Sucursal) — Pesando menos
150 gramas, muito fraca mas tão limpa que suas
nenas cariiós brilhavam ao sol, chegou finalmente
ontem a Belo Horizonte a pomba Jacui, sempre a
última em outras provas mas agora a campeã
mundial de distancia, ao completar 1 700 quilôme-
tros de vôo desde Teresina — recorde que suplan-
ta o dos japoneses. A-

Sem dar a menor importância ao iestivo am-
biente humano formado à sua chegada, nem a a e-
cria de seu vitorioso dono — o patrulheiro rodo-
viário Diniz Nemézio de Barros — Jacui entrou em
seu pombal, agachou-se e a única coisa que fez loi
htooí um ovo. Ela deixou para trás uma revoadabotar um ovo. Ela deixou par
de 90 campeões reconhecidos.
MODÉSTIA DA CAMPEÃ

Quando a Federação Mi-

Psicólogas
Essas modificações cau-

sam preocupações às psicó-
logas que prestaram serv!ço
na Divisão de Saúde Esco-
lar. Algumas delas marca-
ram encontro com o Secre-
tário da Saúde e, enquanto
aguardavam uma palavra
oficial, lamentavam "que os
estudos no campo da psico-
logia infantil estejam sem
qualquer efeito com a s
mudanças administrativas."

Pouco antes de ontrevis-
tar-se com o grupo de psicó-
logas. o Secretário de Saúde
disse que "o decreto ins-

fcltuíndo as alterações ia
prévia que alguns funciona-
rios ficariam na Secretaria
de Educação e outros se-
riam absorvidos pela Secre-
taria de Saúde, no caso, os
médicos e enfermeiras.

Quando a situação das
psicólogas, o Sr. Silvio Bar-
bosa frisou que "elas são es-
sencialmente professoras e
serão vinculadas à Secreta-
ria de Educação, o que é ló-
gico, principalmente agora
que o magistério está em
déficit.

Tslstnia.ües acovt.nnharain atriosÔsaíSeriências ícttas «o. stands ia V Feira de Ciências

Novo departamento lidera V Feira de Ciências atrai

campanha nacional contra
a febre reumática no país

Embora curável quando o diagnóstico é preco-
ce a febre reumática é hoje uma preocupação cie
saúde pública em todos os centros médicos do mun-
do porque não respeita condições climáticas ou so-
çio-ecbnômicas e incide particularmente na faixa
que vai dos cinco aos lõ anos.

A informação é do professor Alberto de Olivei-
ra chefe do Departamento de Febre Reumática
aue acaba de ser criado na Academia Nacional de
Mediana Militar, com o objetivo de iniciar um mo-
vimento destinado a formar uma consciência na-
cional contra a doença.

Medicina preventiva
O Secretário não vê qual-

quer dificuldade em relação
à medicina preventiva aos
escolares "porque a Secreta-
ria tem ido as escolas, como
sempre fez, para o forneci-
mento das vacinas, de açor-
do com as campanhas de
rotina."

— Acredito — diz o Sc-
cretârio — que só pode tra-
zer benefícios a soma de cs-
forços no campo da assis-
tência médica o que se está
promovendo agora. As atu-
ais medidas foram tomadas
após entendimentos das Se-
cretarias de Saúde. Educa-
cão. Administração e Pia-
nejamento e aprovação do
Governador Chagas Freitas.

Com o objetivo de estudar
o problema da saúde esco

lar em todo o pais reune-se
no Rio, de 8 a 13 de julho
do próximo ano, o II Con-
gresso Brasileiro de Saúde
Escolar, com a participação
de õ mil profissionais, entre
médicos e enfermeiras li-
gados ao setor. O presidente
da Associação de Saúde Es-
colar da Guanabara, en-
tidade que convoca o con-
gresso, médico José Coim-
bra Trindade, diz:

— No Brasil a saúde esco-
lar é apenas uma enfermei-
ra de quebra-galhos, por
faltarem recursos e profissi-
enais especializados, sem o
que muito pouco se pode
fazer de positivo. A criança
deve ser acompanhada pelo
especialista desde o jardim-
de-infancia à universidade.

LESÕES

A febre reumática é uma
doença que atinge quase
todo o organismo através
do estreptococo beta-
hemolitico. u m a bactéria.
Ela ataca o coração, o cére-
bro, os rins, o fígado —
todos os órgãos — e se ca-
racteriza por dores nas ar-
ticulações e na garganta
(rinofaringite aguda), além
de hemorragia nasal.

O professor Alberto de
Oliveira esclareceu que,
apesar das lesões físicas e
dos distúrbios mentais
transitórios ou permanen-
tes, que a febre reumática
ocasiona, nenhuma tentati-
va se havia feito no Brasil
até agora para solucionar
esse grave problema de saú-
de pública, a não ser alguns
trabalhos isolados da
Universidade Federal d o

Rio de Janeiro e do serviço
do professor Luis Deccurt,
da Universidade de São
Paulo.

PROPAGANDA

A campanha contra a fe-
bre reumática será iniciada
com base no material de
propaganda e nos trabalhos
enviados pela Associação
Americana dc Cardiologia
ao Serviço de Cardiologia
do professor Alberto de Oli-
veira, no Fundão.

O diagnóstico precoce da
febre reumática é feito no
Serviço de Cardiologia do
Instituto de Puericultura e
Pediatria da UFRJ. que uti-
liza exames de laboratório
doados pelo professor Bene-
dict Massel, diretor de Pes-
quisa do Chi.dren's Hospital
da Universidade de Har-
vard.

três mil alunos que fazem
barulho e perguntam muito

Mais de 3 mil estudantes, muito barulho, mui-
tas perguntas, algumas respostas comnlicadissimas
e outras divertidas, como a de um estudante que
explicava a superpopulação da Terra como ' conse-
cmência do aumento do trabalho a noite", marca-
ram ontem o segundo dia da V Feira de Ciências,
que se realiza no Grajaú Country Clube.

Enquanto grupos de moças e rapazes se com-
primiam ao redor dos stands para ouvir as expli-
rações dos monitores e alunos encarregados dos 2o0
projetos expostos, as experiências se multiplicavam,
variando desde rudimentos de um computador di-
cita': capaz de fazer onerações com o sistema bi-
nário até a dosagem da uréia no sangue que era
feita na hora pelos estudantes, desde que apareces-
sem voluntários.

Cidade do futuro

SEM MÍLIlGREíA MELHOR HSSISTÊNCII1 TÉCNIC
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Estado estrutura órgãos
da reforma do ensino e
fixa a taxa do supletivo

Governador Chagas Freitas assinou ontem

Num túnel de tecido pre-
to e ambiente dc trem-
fantasma, muita gente se
amontoava para uma visita
à cidade do futuro, que os
alunos do Colégio Arte e
Instrução montaram numa
lua de papelão. Protegidas
por cúpulas, as casas inter-
ligam-se por caminhos aé-
reos e não falta sequer o re-
quinte da caixa dágua, qua-
drada como as de hoje, mas
fosforescente como talvez
sejam as caixas dágua do
futuro.

Enquanto o expositor
afirmava que a Terra pode-
rá esquentar ao ser atraída
pelo Sol ou esfriar ao atrair
íi Lua mais para perto, as
c r i ancas acompanhavam,
com olhos grandes, os movi-

mentos vacilantes dos bon-
cunhos, que ameaçavam pa-
rar a todo momento, isolan-
do os homens na lua, pois
a luz estava falhando no
Grajaú.

A experiência dos alunos
do Antônio Vieira era feita
em duas grandes caixas,
com gravadores em seu in-
terior e ratinhos que passe-
avam despreocupadámente
sobre os aparelhos. Numa
das caixas o gravador era
ligado a 100 decibéis (gran-
de ruído), o que causava
pavor nos ratinhos, que se
acalmavam assim que eram
transferidos para a outra
caixa, onde a música era
suave e repousante.

neira de Columbofilia man
dou seu delegado a Teresi-
na, levando 91 pombos-
correios para tentar a con-
quista do recorde mundial
de velocidade e distancia,
em poder de um pássaro ja-
ponês que detém a marca
de 1.000 quilômetros, todos
os criadores apostaram em
seus favoritos, mas nin-
guém citou Jacuí, habitual
lanteminha das pequenas
competições de que partici-
pou.

No dia 1? de setembro,
quando os campeões minei-
ros fizeram uma revoada
em circulo nos céus de Te-
resina, Jacuí, como sem-
pre, ocupava um dos últi-
mos lugares, e ninguém po-
ctia esperar que ela fosse a
vencedora.

No último dia 12, terça-
feira, foi esgotado o prazo
para a conquista do recorde
de velocidade, mas conti-
nuou a possibilidade dc ba-
ter o da distancia: bastava
que um pombo chegasse.
INTENSIDADE DO AMOR

Surpreendendo a todos os
criadores que já estavam
perdendo as esperanças, Ja-
cui pousou em seu pombal
às 13hl0m de ontem modifi-
cando muita coisa com sua
proeza e obrigando a todos
a olharem-na com mais res-
peito.— Ela é carijó, preta c
branca, como o meu Atléti-
co, que náo vence todas as

partidas mas já nasceu com
as pintas de campeão —
confessa emocionado o dono
de Jacuí, o patrulheiro Di-
niz Nemezio de Barros, cria-
dor de pombos há doze
anos.

Diniz participou da pro-
va cc_m doze pombos. Sua
esperança estava em Ami-
ga, outra fêmea de seu
pombal no bairro Cruzeiro:
"Nunca pensei que Jacui,
vencesse. Como pensar nis-
so se ela nunca me propor-
cionou alegria?" Mas Jacui
que nasceu cm agosto de
70 e tem o número 61716,
chegou em primeiro lugar
c demonstrou com a vitória
o seu grande amor ao ma-
cho solto também em Tere-
sina.

Agora a Federação Mi-
neira de Columbofilia, a
Confederação Brasileira e a
Fede ração Internacional,
com sede na Bélgica, vão
oficializar a vitória de Jacui
— muito prestigiada ao
chegar, tanto por seu dono
como por todos os criado-
res, que foraTn ao pombal
para fazer a identificação.
Com sua chegada uma nova
esperança é vivida pelos
criadores, que já pensavam
na morte da maioria dos
competidores, avaliados em
mais de CrS 1 mil.

Tratada com o maior ca-
rinho por Diniz, Jacuí co-
meu ontem uma ração leve
e tomou soro especial que
bem merece quem valia CrS
400,00 e agora é campeã
mundial e vale CrS 5 mil.

Tijuca ainda calma

O

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 06/72

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
DE FREIO PARA VAGÕES

De ordem do Superintendente de Material da RFFSA, torno

público quo serão recebidas, no 12.° andar do Edificio Sede da

Rede Ferroviária Federal, sito à Praça Duque de Caxias, 86 —

Cidade do Rio de Janeiro, às 15 (quinze) horas do dia 14 (qua-

torze) de dezembro de 1972, propostas para fornecimento de 210

(duzentos e doz) equipamentos de freio para vagões, tipo AB-10-12

ou equivalente.
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, ao estabele-

cido nos Anexos do presente Edital, intitulados "Anexo I — Con-

dições Gerais - CG-4/SPM/72" e "Anexo II - Objeto da Li-

citação e Condições Adicionais".
Tais elementos poderão ser obtidos no Departamento de Com-

pras da Superintendência de Material, na sala 307, 3.° andar do

endereço ficim.. referido.

Rio de Janeiro, 12 de setembro dc 1972.

(Ass.) PAULO MAZZUCCHELLI JÚNIOR
Chefe do Depto. de Compras (P

decreto que estruturados^^ãp^nòrraa^s^^M-
cutivos do Plano dc Implantação da Helonna
Ensino de Primeiro e Segundo Graus no Estado e.
fixa em Cr$ 15,00 por matéria a taxa que os can-
didatos a exames supletivos terão de pagar na_
escolas oficiais.

A Comissão Supervisora de Implantação da
Reforma do Ensino (Cosreg) estabelecera normas e
critérios relativos às diretrizes, metas, medidas, pro-
ietos e atividades do plano de implantação da re-
forma e a Comissão Especial de Planejamento e
Implementação (Cepla) examinara os projetos e
seus resultados qualitativos e quantitativos.

A TAXA

Conforme o decreto as-
sinado pelo Governador, os
candidatos a exames suple-
tivos nas escolas estaduais
terão que pagar Cr$ 15,00
por matéria.

A taxa paga pelos can-
didatos ao supletivo, antigo
Artigo 99, será recolhida ao
Fundo Estadual de Educa-
ção e as despesas com a
prestação de serviços rela-

BANCO DE INVESTIMENTO UNIVEST S.A.
C.G.C.M.F. 61.200.044

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores acionistas que subscreveram o aumento de ca-

do Banco de Investimentos Univest S.A., de Cr$ 33.600.000 00 (trinta e

milhões e seiscentos mil cruzeiros) para Cr$ 56.000.000,00 (cinqüenta e

milhões de cruzeiros), conforme deliberação da Assembléia Geral bxtraor-

realizada em 22 de março de 1972, devidamente homologado pela

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de julho de 1972, que aen-
'--¦¦- da 

publicação do presente aviso, de-

50% (cinqüenta por cento)

pita
três
seis
dinária

.;•

tro do prazo de 30 (trinta) dias a contar
verão efetuar a integralização dos restantes

ações subscritas.
Os senhores acionistas serão atendidos nos locais abaixo

RIO DE JANEIRO: Rua do Russel, 270 - 5.° andar

SAO PAULO: Rua Libero Badaró, 293
Rio de Janeiro, 14 de

Atenciosamente
A DIRETORIA

das

indicados.

- 27.'
setembro de 1972.

andar

tivos á realização dos
exames correrão por conta
de créditos adicionais da
Secretaria de Educação.

O Secretário Celso Kelly
providenciará através d o
Conselho Estadual de
Educação a expedição das
normas que regularão os
exames supletivos, propon-
do as medidas necessárias
para previsão ou alteração
orçamentária.

Educação
convoca
professores

A Secretaria de Educação
da Guanabara está con-
vocando os 1 240 professores
primários aprovados e m
concurso realizado em mar-
ço deste ano, de confor-
midade com relação publi-
cada no Diário Oficial de 17
de julho último, para esco-
lha de escola.

No dia 20, deverão com-
parecer à Secretaria os cias-
slficados de 1 a 450; dia 21,
os de 451 a 900; dia 22, os
dc 901 até o final. Em qual-
quer desses dias os profes-
sores deverão estar na Sala
cie Música do IE, Raia Ma-
rlz c Barros, 273, das 8 ás
17 horas.

Para os alunos do Colégio
de Aplicação da UEG, que
fizeram um levantamento
completo da Tijuca, o bair-
ro é um dos que apresen-
taiíi menor índice de crimi-
nalidade no Rio e ainda
tem algumas regiões cal-
mas. como a Usina, embora
esteja se transformando ra-
pidamente numa nova Co-
pacabana.

O trabalho dos estudan-
tes dividiu a Tijuca em
área urbana e favela. Fo-
ram distribuídos 293 questi-
onários, dos quais 254 nas
ruas principais do bairro e
39 na favela da Liberdade.
O tijucano, para os estu-
dantes, é um profissional li-
beral médio quando mora
no plano e um biscateiro
não especializado quando
vive na favela, mas ne-
nhum dos dois sabe mandar
cartas, já que nenhum dos
entrevistados tomou conhe-

cimento do novo código de
endereçamento postal.

O cinema é ainda o maior
meio de diversão do tijuca-
no médio, que geralmente
não vai a teatro, só fre-
quenta a igreja "quando
tem compromissos sociais"
e considera que a TV está
abaixo de seu nivel. Ainda
segundo a pesquisa, a
CHISOM não teria qualquer
problema em transferir a..
favelas da Tijuca. pois a
amostragem revelou que a
população favelada "apoia o
plano do BNH" e aceitaria
mudar-se para um conjunto
residencial em outra parte
do Rio.

A Feira de Ciências, pro-
movida pelo JORNAL DO
BRASIL e pela Secretaria
de . Ciências e Tecnologia,
continuará aberta até
amanhã q u ando serão
anunciados os prêmios para
os três melhores projetos.

STM reduz para mais de 7
vezes menos pena imposta a
subversivo em Pernambuco

O Superior Tribunal Militar, por decisão una-
nime reduziu para três anos de reclusão a pena
de 22 anos imposta a Carlos Alberto Soares pe o
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da
7a Circunscrição Judiciária Militar do Recife, em
julgamento a 15 de julho do ano passado.

No mesmo julgamento de apelação, a Corte
também reduziu 

'para 
dois anos de reclusão a pena

de 10 anos aplicada a Maria Ivone de Sousa Lou-
reiro ambos incursos na Lei de Segurança Nacio-
nal acusados de atividades subversivas. Um tercei-
r0 réu — Cláudio Roberto Marques Gurgel — con-
denado a 10 anos na primeira instância, íoi absol-
vido pelo STM.

Condenado
O Conselho Permanente

de Justiça da 2a. Auditoria
do Exército, tendo como
Juiz-Auditor o Sr. Helmo dc
Azevedo Sussekind, con-
denou a seis anos e um mês
de reclusão o sub-tenente
do Exército Reinildcs Oli-
veira Néri, como incurso no
Artigo 205, combinado com os
Artigos 210 e 79, do Código
Penal Militar.

Segundo a denúncia ofe-
recida pelo promotor Osiris
Josephson, o oficial matou
a tiros, no Quartel-Escola
de Material Bélico, no dia
G dc maio último, sua mu-
lher Marina Santos Néri,
saindo ferido o soldado Abi-
lio Cravo Abraão.

Funcionou na acusação o
promotor Mário Elias
Miguel, estando a defesa
a cargo do advogado Alcio-
ne Pinto Barreto. Alegou o
defensor que o subtenente
Agiu sob impacto emocional,
em conseqüência de brigas
constantes com a esposa,
que em momentos de crise
nervosa se tornava violenta,
a ponto de agredir o mari-
do. Alegou ainda que o mili-
tar apresentava problema
de saúde, conforme ates-
tado de sanidade exibido
durante o julgamento. O
advogado vai apelar da sen-
tença ao Superior Tribunal
Militar.

Na Justiça Civil

Pitangui adverte que tempo
é o melhor bálsãmo para
as cicatrizes de operações

— O cirurgião plástico não é como o modela-
dor que pega um punhado de barro e o transforma
naquilo que quer. Ele sofre limitações e nao uti-
liza nenhuma vara de condão para conseguir os
resultados esperados pelos pacientes; o tempo e o
melhor bálsamo, pois faz desaparecer-muitas das
marcas deixadas pelas operações.

As declarações são do cirurgião plástico Ivo Pi-
tangui ao encerrar a Semana Social do Deficiente
Físico promovida pelo Instituto Oscar Clark, da
Secretaria de Serviços Sociais. Ele disse que e ne-
cessaria uma equipe de psicólogos, assistentes so-
ciais fisioterapeutas e outros especialistas para
mostrar ao paciente que a sua recuperação total
pode ser demorada, e nem sempre o resultado e o
que ele espera, não bastando apenas a cirurgia.

' transito), congênitos e este-

Chegou à 2a. Vara Cri-
minai o inquérito que apura
a morte do subversivo Car-
les Alberto Maciel Cardoso,
que ao repudiar o terror foi
morto pelas seus compa-
nheiros Flávio Augusto
Neves Leão Sales, que está
foragido, Hélcio Pereira

Antônio Carlos
Cabral, já fale-

Fortes e
Nogueira
cidos.

O inquérito inicialmente
foi enviado à Justiça Mili-
tar, que entretanto julgou-
se incompetente, alegando
que "não há cabimento que
a vitima fique sob a pro-
teção da Lei de Segurança
Nacional". O crime foi des-
vendado após o DOPS ter
prendido Hélcio, que apon-
tou os outros dois.

Assalto

Segundo informações co-
lhidas pela 26a. Delegacia
Policial, Carlos Alberto tra-
balhou como auxiliar de la-
boratório no Hospital da
Ordem Terceira da Penitên-
cia até quando ocorreu o
assalto de CrS 100 mil. Ele
estava parado na Rua Joa-
quim Queirós, quando es-
tacionou por perto um car-
ro (BF-1120L saltando dele

dois homens que o aborda-
ram.

Carlos Alberto saiu cor-
rendo, mas outros dois ho-
mens que estavam no carro
fizeram manobra e o cerca-
ram na Rua Bernardo. Já
baleado, Carlos Alberto in-
vadiu a casa 196 da Rua
Bernardo e acabou morren-
do no quintal da casa, com
21 tiros.

BEM-ESTAR [nçòmpetência

— Não
pação de

existe a preocu-
vaidade, mas do

bem-estar intimo das pes-
soas — disse o Dr. Ivo Pi-
tangui, ao falar sobre a Im-
portancia Social da Cin»-
ç/ía Plástica. Ele mostrou
em slides diversos casos de
operações em casos trauma-
ticos (provocados em sua
maioria por acidentes dc

ticos.
O cirurgião deixou d e

projetar diversas fotos, "por
serem chocantes e não inte-
ressar ao caso", quando co-
meçou a notar que o audi-
tório de quase 500 ipessoas
sussurava diante de alguns
casos apresentados. No fi-
nal cie foi o contereneista
mais aplaudido dc toda a
Semana.

São Paulo (Sucursal) — A
Justiça Militar paulista
se considerou incompetente
para julgar o ex-Secretário
dc Educação do Governo
Abreu Sodré, Sr. Ulhoa Cm-
tra, enviando os autos do
processo para o Superior
Tribunal Militar, que pode-
rá aceitá-lo, vcformulã-lo c
até pedir o arquivamento.

Os autos do processo cou-
tra o Sr. Ulhoa Cinta são
formados por 10 volumes c
quatro apensos nos quais
estão incluídos também,
José Mário Pires A/.anha,
Rosaura Escobar Ribeiro da
Silva e Renato dc Paula
Scaglionc, além de. 19 dire-
tores c professores de cole-
gios da capital.
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Conselho Federal reunirá
corretores f 1 imiinenses
para debater a profissão

wWmiproteger~pá^«o. _____ melo de tor ml nar O? o*"1™ _,, Cel.su Qullhon quer_propaiai_ at un* dftd

Niterói (Sucursal) - A diretoria do Conselho

a parto das 
^^:.e"efi^inenseS daquela classe,

IS d?scSo°Velda%eunriigados ao desempenho
da profissão. _ .-

a . reuniões pioneiras nos órgãos de classe dos
rorretores de^móvèis. contarão, também, com a pre-cpiietoies ae conselhos estaduais que te-

?|noÇSportunidadeede aboi-dar aspectos do exercício

pfiSíona?nas 
unidades a que pertencem.

DESTAQUE -*-—•• 
«<•

Niterói (Sucursal i -~ A
Dnlegacla Regional do Ins-
tltuto Brasileiro de Desen-
volvimento Florestal no Es-
tado do Elo solicitou ajuda
à Policia Federal para
abertura de inquérito con-
tra o comércio Ilegal de

pássaros, na Baixada Fhr-
minense. principalmente em
Nova Iguaçu

O delegado do IBDF, Sr.
Camilo Klein. lnfo.mou.on-
tem que foram apreendidos,
nos últimos dias, em 30 ca-
sas nos Municípios de Sao
Gonçalo. Nova Iguaçu f 

D 
;

que de Caxias, um total de
322 .pássaros, entre eles ai-
guns em extinção.

O delegado do IBDF con-
sidera essa medida, como o

único melo de terminar
com a irregularidade que
ocorre, principalmente, du-
rante a feira aos domingos,
em Duque de Caxias." Para
Isso Já recebeu apoio da Po-
lícia Militar fluminense,
que enviará um choque pa-
ra dar cobertura aos fiscais,
"sempre ameaçados."

O cx-dlretor do Detran
carioca, comandante Celso
Franco, assinou contrato
ontem com o Governador
do Pará. Sr. Fernando &m-
lHon, para planejar e exe-
cutar uma reforma no tian-
sito de Belém. Os trabalhos
custarão CrS 50 mil e II-
carão prontos no prazo de
90 dias.

O Governador Fernando
Giiilhon quer preparar Be-
lém para receber o fluxo üe
tráfego decorrente do aslal-
tamento d a Belém —

Brasília, no próximo ano, e
da São Luis-Belém, ate
1974 , %

O contrato de planeja-
mento para o tráfego dc
Belém prevê inúmeras mo-

dllicações, entre as quais o
estacionamento dc veículos
leves no centro da cidade,
o plano geral do tráfego,
disciplina da carga e des-
carga na zona comercial,
eliminação dos locais de
maior incidência de aclden-
tes, sinalização e solução do
engarrafamento na zona
portuária.

A visita dos dirigentes do
Conselho Federal é promo-
vida pelo Sindicato e Conse-
lho de Corretores da 10a.

Região, que abrange o terri-
tório fluminense; Os dois

órgãos, com atividade nor-
malizada há dois anos,
aproximadamente, são con-

siderados, hoje, como os de

maior importância no país,
pela organização e ex-

pansão alcançados, princi-
palmente, nos últimos 12

meses.
O Sindicato dos Correto-

res de Imóveis, por decisão
do1'Ministério do Trabalho,
teve, inclusive, sua base ter-

rítorial ampliada de Niterói

para todo o território flumi-

nense. Hoje, com a ex-

pansão. Já realiza a organi-
zacáo profissional nos mu-

nieipios do interior, discipli-
nando o exercício da pro-
fissão em municípios de lm-

portancia, como na Baixada
Fluminense, Petrópolis, Te-

resópolis, Friburgo, Volta
Redonda e Barra Mansa.

Os dirigentes nacionais
dos corretores, nas reuniões

que serão realizadas na se-

de do CRECI da 10a. Região
_ Edifício Palácio do Co

mércio, 109 andar, na Ave

nida Amaral Peixoto, em

Niterói — vão esclarecer to-

das as dúvidas sobre o exer-

ciclo da profissão, seus limi

tes e prerrogativas. Os cor-

retores, mesmo sem cargos

de direção, poderão partici

par das reuniões.
O presidente do Sindicato

dos Corretores de Imóveis

do Estado. Sr. Edson Joa-

quim dos Santos, explicou

ontem que "a presença dos

dirigentes nacionais dt

órgão de representação da

classe ensejará uma exce-

lente oportunidade dc es

clarecimento de todas as

dúvidas quanto ao exercido

da profissão, dando, pela

orientação, maiores oportu-

nidades de expansão às ati-

vidades de corretagem de

imóveis em nosso Estado."

Iguaçu. _-_»»^ ¦-

^^^^^l^^^^^wãlil« oo são «a»
/^ã^\ lil 11 _p___k__

Pesquisa sobre o átomo na
agricultura tem convênio
no valor de CrS 36,8 bilhões

São Paulo (SU^)^^^^"
Nuclear na Agncultura (CENA) leceoe -Q
Almirante Válter Manso Costa «eis. aa

gl__SSSg*£

]no setor, na América La "50 CsXlesenvoh'ido 
para

maior já realizado no mundjsuMg ^

$gÇ£2^>%&&fy ma,s des-
tacada.
TECNOLOGIA

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASHEIttS SA
ELETROBRÁS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FABRICANTES

DE ALTERNADORES

USINA DE MOXOTÓ

(EDITAL III)

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO W$^£f!£&
fend°o em vista a refo rmu.açãc, do.esquema 

^Jgjj»g_ recursos
truçao da Usina de Moxotono 

g|gco Je realizará Hcita-
a serem empregados ff W^S^tèi selecionados através

turbinas hidráulicas tipo Kaplan.

Para o pa^eoro dos 
^^dolan^—

em fase de negociação. |iÀemac|ona, 
os fabri-

Somente poderão P^^M^SSàSS. que se,am nacio-

BanC°' o 
Prpnaracão e Recebimento de Documentos"

As "instruções para Prepa *ca° eJJ 
a tir do dia 18 de se-

<_ .tarão à disposição dos interessaao:. *-. v

femb o de 1972 no seguinte endereço:

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CH SF

Diretoria Comercial retratações
Departamento de Compras e Contratações

São de Processamento de Aqu ço*.

Rua Visconde de Inhaúma, 134 - 15- anaar

Telefone: 223-8329
Rio de Janeiro, GB. — ZC 05

Brasil
,.*,<¦ Priitai serão recebidos, no en-

através do convênio, que

íoi apresentado ã ONU pelo
ONEN, o projeto do CENA

receberá dotações no valor

de 36 8 bilhões de cruzeiros,
em cinco anos, destinados
a desenvolver a produção
agrícola através da energia
nuclear. Esta verba permiti-
rá fortalecer as facilidades
existentes em treinamento
e pesquisa com tecnologia
¦nuclear e criar novas áreas

de ação. Vinte e cinco tecni-

cos de todo o mundo, espe-

cializados em energia nu-

clear para agricultura virão

ministrar cursos no CENA e

preparar pessoal para ativi-

dades específicas. Serão
também fornecidas bolsas

de estudos a brasileiros pa-

Poluição
tem debate
em Curitiba

ra se aperfeiçoarem nos

maiores centros de pesquisa
dos Estados Unidos e Euro-

pa.
O CENA é um instituto

da Universidade São Paulo,

anexo à Escola Superior de

Agricultura Luis de Queirós,
de Piracicaba, e funciona
em convênio com a CNEN.

Criado por decreto estadual

de 1966. vem realizando
uma série de pesquisas so-

bre qualidades de solo, pre-
servacão de alimentos, eco-

logia, bioquímica, nutrição

de plantas, radiogenética,

além de cursos para for-

mação de técnicos e traba-

lhos de extensão, com o ob-

jetivo de estudar a apll-

cação da energia atômica

no meio rural brasileiro.

São Paulo
ergue ponte
de2416m

H¦ y\
¦. &m¦i'_i'. Bi

7

Curitiba (Correspon-
dentei -Durante três dias,

a partir de 27 deste mês,
técnicos do Estado, de

diversos órgãos nacionais e

da Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde e da Organi-
zação Mundial de Saúde es-

tarão reunidos em Curitiba

para debater os problemas
da poluição das águas e do

ar.
Este seminário objetiva

desenvolver uma mental!;
dade. principalmente pre-
ventiva, nos setores públi-
cos, Industrial e da comu-
nidade em geral, sobre as

c onsequências decorrentes
da poluição ambiental. A

divulgação da tecnologia do

tratamento de resíduos e a

apreciação dos aspectos téc-
nlcos, legais e institucionais
inerentes à proteção do

meio-ambiente, especial-
mente das águas e do ar,

visando ao estabelecimento
dos mecanismos de controle
da poluição adequados, em

vista do crescente desenvol-
vimento urbano c industrial
serão também examinados.

São Paulo (Sucursal! —

Uma das maiores pontes ro-

doviárias do pais, com 2 146

metros de extensão, está

sendo construída pelas Cen-

trais Elétricas, em Porto

Ferrão, no trecho entre

Cafelandia e Itápohs, para
substituir a que ficará sub-

mersa com o represamento
do rio Tietê, em promissao.

A nova ponte, com dois

terços já construídos, fica

ã cerca de 60 quilôme-
tros da Usina de Promissao,

a maior do Tietê (potência

íinal de 270 mil quilowatts!.
Nela serão empregados
20 400 metros cúbicos de

concreto e, para a sua cons-

trução, a CESP teve de re-

mover 260 mil metros cubi-

cos de areia.

Telefone p/222-23.6
e faça uma
assinatura

do
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COMPANHIA ELÉTRICA FRANCISCO

CENTRMS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA
ELETROBRÁS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ-QUALIFICAÇÃO DEJ»£f MM
COMPONENTES HIDROMECANICOS PARA

TURBINAS HIDRÁULICAS
— USINA DE MOXOTÓ —

(EDITAL ll)

A COMPANHIA H,DR0 ELÊTRiCA DC, SAO FRANC«SOO--CHE».

tendo em vista a reformulação do esquema finance. ^

U.o da «na dWpxoto.no ooe range .^ea||Mrá „olla
a serem empregados a 

ÇHESh 
»°™ selecionados através

ção internacional, ''^^^f^^^So 
segundo as condições

deste novo processo de^f 
^^ãc de montagem dos se-

deste Edital, para fornecimento e supervisão u_

guln... *•*£££_„, ^^ ^_
(Quatro) Turbinas hidráulicas Upo Ka-

^an, com potência de 165.500^

uma, aproveitando uma queda nominal

de 22 metros, tais como comportas de

adução e respectivos P^cor de n£

nutenção, mecanismos <-e operação

conjuntos de stop-logs, oradM.HmPJ

grades e respectivos mecanismos de

operação. ....Hn- pqnera contar
Para o paterno dos MU>gW» 

Z" oTb™o «ramo-
a CHESF com recursos do Cap.tg WJJ0^ (inanciamento ora
ricano de Desenvolvimento — BID, através _

em fase de negociação. licjtaCão internacional os fabri-
Somente poderão participar da "c,t0^° '" sejam 

nacio-
cantes brasileiros e os fabricantes estrangeiros quo sei ^

nais de qualquer dos paises mf mbrc°frndn°a^sC°SeS 
ados em paises

Desenvolvimento e os fabricante,, esl range«roa™« daquele

considerados elegiveis segundo as normas j

Banco. ., õ„ o nr.rr.hin.ento de Documentos
As "Instruções para Preparação e 

^ebimemo ^ ^
estarão à disposição dos Interessados a partir

,embro * <^j3Jjffift^Bgid s..o . ranelsoo - CHESF

Divisão de Processamento de Aqu.. çom,

Rua Visconde de Inhaúma, 13. - 159 andar

Telefono: 223-8329
Rio de Janoiro, Gb. —¦ 7.C 0,.

11

II Os
\\V di

DIRETORIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMENTO

E TRANSPORTE

EDITAL N? DAT - 3/72

AC0MPANH,AH,0R0tóRlâD||0^^^
tor„a P^nooAme^jrâ proposta^aveoda
das marcas F0R°'^hos 

,otós de sucata de ferro (30 t), sucata
estado, bem como diversos l°^e de (13 t), sUcata
de cabo de alumínio (54 «.sucata oe usa_

de cobre (18 t), borra de «nco (40 ) PJ8US n 
s (^88 u), radia.

dos (2.129 u), câmaras de ar?W^Q^e. 
g u) óleo queimado

dores (746 kg) é; colmeias de 
^f( 

e0S^arime 
farpado usa-

WJ". -STZX^o! .lios -e ^ecomunicaçôes,

Íe rocedíncia SIEMENS e REB, obsoletos.

os _a,eria,s acima poderão - *«0| 
^exe^^oelnte-

ressados nos Almoxgadc. da 
pÇKg^p£ ^. detalhada

culos e parte da suc^fj.! 
^e também formulários apropria-

dos materiais e sua ocalizaçao, 
£ 

amo 
^ ^^ ^^

dos para as 
^0^J°d^°Soe Se Salvador, na Divisão Cc

Estoques, no Rio. .

As p,opos«as deverão ser entregoos'.^^^SitSSt»

fe,ffi_-'SUCATA, 
....pS';en!e.ddando serão ader-

tas na presença dos concorrentes.
- a r.s 1 000 00 (hum mil cruzeiros) será exigida dos pro-

Caução de CrS 1-°0ülU" lT. 
rf aual deverá ser depositada na

ponentes para cjd^moda ade aqua. c 
^ ^ ^ ^ ^

Tesouraria do Hecne ai_ ».

tura das propostas.

qTe venham a incidir na operação.

I CHESF se ,ese,»a o ddei.o aj^gftg* 
_ZZ

mais conveniente, bem como to ar sem, afa t^ ^ 
^_

SÍ PSSSSffl* 
od,e,o do P-eseo.0 Edda,.

__

DIRETORIA COMERCIAL

— '—' é

COMPANHIA HIORO-EIÍTRIGA DO SAO FRANCISCO

IÜ
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASÍLE1RAS U.

ELETROBRÁS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FABRICANTES DE

PONTES ROLANTES

- USINA DE MOXOTÓ -

(EDITAL II)

A COMPANH.A H,DRO BÈWW,DO SÃ%™%£^

CHESF, tendo eV^n^S^oquatangaaorigamdoa

para a construção da Usina 
^f 

Moxoto n q 
^ ^zar&

recursos a serem empregados a OMtóH 
eciónados alra.

..citação internacional, ''^^SSçãòi segundo as cond,-
vé8 ò0s,enovo; prdc.»o*£«^ _ s^perv.são de mon.a.em

ricano de Desenvolvimento 
- BID, através

fase de negociação. ,.r.tacão internacional os fabrican-
Somente poderão Pf^^^S que sejam nacionais
les brasileiros e os «f^nte» «a^ange, q 

)nteramerjcan0 de
do qualquer dos P^^^^^geiros sediados em paises

BanC°' P.pnaracão a Recebimento de Documentos"

0DrprmCer„Te,9CompraseCoo,Sa0òr

Divisão de Processamento £Aqy«W*Uivisao uo • ,www----. . _
Rua Visconde de Inhaúma, 134 IO. andar

-/ZC-05Telefone: 223-8329
Rio de Janeiro, Gb.
Rrasil r-,,„i _0r-,n recebidos, no ende-
-0n™rirr;oeòodora,sdEodt-óeoe,Ud,ode-,

——— i

: S.V.-.

tVf-* *..;.,;;, -^:,'*.-i -IM^Y;. ¦ :--í.,..").-'
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AVISOS RELIGIOSOS T.ltfoto JB

DR. ANÍSIO RIBEIRO PINTO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A sua família convida parentes e

amigos para a missa de 7.° dia, a

ser celebrada segunda-feira, dia

18, às 9,00 horas, na Basílica do Sagrado

Coração de Maria do Méier.

Dr. Egydio Michaelsen
(WUSSA DE 7.° DIA)

+ 
0 Conselho de Administração,
Diretoria e Funcionários da União

de Bancos Brasileiros, profundamente
consternados com o falecimento do seu
Diretor Conselheiro DR. EGYDIO Ml-
CHAELSEN, convidam seus parentes e
amigos para a missa que será celebrada
em intenção de sua boníssima alma, no
dia 18 do corrente, 2a.-feira, às 10,30
horas na Igreja da Candelária.

Dr. Egydio Michaelsen
(MÍSSA DE 7.° DIA)

+ 
A Fundação João Moreira Salles

profundamente consternada com
o falecimento de seu Presidente do Con-
selho Deliberativo, DR. EGYDIO Ml-
CHAELSEN, convida os seus amigos e
beneficiários para a missa que será ce-
lebrada em intenção de sua boníssima
alma, no dia 18 do corrente, 2.a-feira,
às 10,30 horas na Igreja da Candelária.

DEODORO GODOY TAVARES
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família do saudoso DEODORO GO-
DOY TAVARES convida os demais pa-
rentes e amigos para a santa missa de

7.° dia que mandará celebrar, dia 17 do cor-
rente, às 9 horas, na Capela do Dispensário
Irmã Paula, à Av. Mem de Sá, 271, em sufrá-
gio da alma daquele ente querido. Antecipa-
damente agradece o comparecimento a esse
ato de fé cristã.

FRANCISCA DINIZ MAGALHÃES
(1.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

+ 

Sua família convida parentes e amigos
para a missa de aniversário de fale-
cimento que, por intenção de sua bo-

níssima alma, será celebrada na Matriz de N.
S. da Conceição do Engenho Novo, hoje, 16
de setembro, às 10 horas. Antecipadamente
agradece o comparecimento a este ato reli-
gioso.

¦x»!3_l__p__r_________H 
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Os 30 espectadores da sessão das 14 horas do Cine Palladium souberam do incêndio quando Sentado, já sem o hábito, Gilson de Barros pres-
já estavam a salvo na rua, evacuados calmamente a pretexto de uni curto na instalação ta depoimento com Alfredo, o seu cobrador

FogO deStrÓi totalmente Promotor não
(juer acusar

cinema em Belo Horizonte falsificador
Belo Horizonte (Sucursali

O Cinema Palladium, o
melhor e dos maiores desta
capital foi totalmente des-
truído, ontem, por um in-
céndio, que atingiu tamaém
dois prédios de apartamen-
tos. As 30 pessoas que assis-
tiam à sessão das 14 horas

o cinema tinha 1 006 lu-
gares — sairam da sala de
projeção sem saber que o ei-
nema já estava em chamas.

Nos 97 apartamentos dos
dois prédios localizados iun-
to ao cinema, porém, a si-
tuação não era a mesma:
o s moradores alarmados
com as chamas e com a fu-
maça procuravam salvar
roupas, animais d e esti-
mação e pequenos móveis,
levando-os para o hall do.s
dois prédios. Taiuo no cine-
ma, quanto nos apartamen-
tos, ninguém saiu ferido.
FUMAÇA

Um dos porteiros do Edl-
ficio Boa Esperança. Sr. Go-
raldo Carlos Ferreira, esta-
va de serviço na portaria
quando ás 15h2õm a empre-
gada do apartamento 504
procurou-o para dizer que
havia fumaça saindo do te-
to do cinema, que fica nc;
fundos do prédio.

— A minha primeira pre-
ocupação — contou o por-
teiro — foi avisar o gerente
do cinema, que imediata-
mente, chamou os bombei-
ros. Este.s chegaram logo de-
pois. Para evitar o pânico
entre os 30 espectadores,
que ainda não sabiam do
incêndio o tenente Reinai-
do dos Santos foi à sala de
projeção e pediu a todos
que saíssem, "porque tinha
ocorrido um curto-circuito
na instalação."

Segundo o gerente José
Benevenuto Viana os 30 es-

Telefone p/222-2316
e faça uma
assinatura

cio ^v&Tfr
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ARMANDO PINTO COELHO
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Armando Coelho S/A - Acessórios Automóveis, por sua Di-
retoria e funcionários ainda consternados com o falecimento
do seu Presidente ARMANDO PINTO COELHO, agradecem a

todos os que compareceram ao seu sepultamento e convidam para a
missa de 7.° dia que será celebrada hoje, dia 16, às 11,30 horas,
no altar-mor da Igreja da Candelária. Desde já agradecem a todos
que comparecerem a esse ato de fé cristã. (P

+
ARMANDO PINTO COELHO

(MISSA DE 7.° DIA)

Carmem Pinto Coelho, Adhail Pinto Coelho e família, Arman-
do Pinto Coelho Filho e família, Horácio Pinto Coelho, Manoel
Pinto Coelho (Gil) e família (ausentes), viúva Carmem Coelho

Almeida e família, Celeste Pinto Coelho, Maria Amalia Pinto Coelho,
Horácio Coelho de Almeida e família (ausentes), Antônio Coelho de
Almeida e família (ausentes), Isaldo Vieira de Mello e família, Luiz
Cavalcanti de Mendonça Costa e família, ainda profundamente cons-
temados com o falecimento do seu querido esposo, pai, irmão, tio e
sogro, ARMANDO, agradecem a todos que compareceram ao seu se-
pultamento e convidam para a cerimônia religiosa que será celebrada
hoje, às 11,30 horas, na Igreja da Candelária, pelo que desde já
penhorados agradecem ao comparecimento a esse ato de fé cristã. (P

pectadores que assistiam ao
filme a Viúva Virgem sai-
ram calmamente, recebeu-
do na portaria novos in-
gressos para que voltassem
a assistir o filme noutra
ocasião.
APARTAMENTOS

Logo após a saida dos es-
pectadores o teto do cinema
de zinco e chapas duratex,
ruiu com grande estrondo.
O porteiro Geraldo Carlos
ao notar que a.s chamas
ameaçavam os apartamen-
tos dos primeiros andares
nos fundos do prédio, ia avi-
sar ao moradores, mas
já os encontrou pelos corre-
dores, carregando para o
tamentos. No hall. o.s mora-
ievar.

O prédio mais atingido
foi o Boa Esperança, que
tem 13 andares. 49 apar-
tamentos. No hall, os mora-
dores queriam saber a todo
instante se as chamas es-
tavam atingindo seus apa1:*-
tamentos mesmo os que
moravam na parte da fren-
te onde não havia nenhum
risco.

No outro prédio, São João.
também com 13 andares e
48 apartamentos os prejui-
zos eram menores porque
foram poucos o s apar-
tamentos atingidos. No Boa
Esperança todas as habita-
ções de fundos ficaram
danificadas principalmente
as mais próximas do fogo.
OPINIÃO

'As 16h2õm o comandante
do Corpo de Bombeiros, co-
ronel Celso Sérgio de Sousa,
declarou que o incêndio es-
tava inteiramente controla-
do. ''Agora, é só rescaldo."

O coronel Celso, que
comandou pessoalmente as

Pai espera
filho que
saiu de casa

Niterói (Sucursal) — Os
pais de Paulo Adi Trindade,
de 16 anos, estão desespera-
dos. O garoto fugiu dc casa
no dia 4. porque numa bri-
ga familiar feriu a testa dc
uma irmã com um cinzeiro.

O Sr. Adi Trindade e sua
mulher. Dona Inci, moram
na Avenida Feliciano Sodré,
15, no centro desta capital,
onde aguardam a ns iosps
qualquer noticia sobre o íi-
lho.

operações, disse que não é
de agora "que me bato pela
obrigatoriedade de cada
edificio d e apartamento
dispor de meios para o com-
bate inicial de um incêndio,
até que cheguem os bombei-
ros."
CONSTRUTORA

rt direção da Construtora
Valdemar Polizzi, incorpo-
radora do Cinema Palia-
dium, disse que o prédio foi
construído há 10 anos e
custou na época CrS 120
mil. A obra foi feita em
concreto armado e estrutu-
ra metálica. As paredes
ficaram de pé. mas a estru-
tura desabou completamen-
te.

Segundo a construtora
nenhuma estrutura metáli-
ca resiste a altas tempera-
turas. Para a construtora o
fogo deve ter-se alastrado
na parte de decoração en-
tregue a outra empresa.

O Cinema Palladium per-
tence à Empresa de Cine-
mas e Teatros de Minas Ge-
rais. cadeia de cinemas des-
ta capital pertencente ao
Sr. Antônio Luciano Pereira
Filho.

OUTROS
Guarnições do Corpo de

Bombeiros desta capital fo-
ram chamadas ontem para
apagar incêndios numa íá-
brica de artefatos de borra-
cha. na cidade industrial de
Contagem, e na caldeira de
óleo de uma fábrica de tin-
tas no Bairro Caiçara.

Nos dois incêndios náo
houve vítimas. No primeiro,
na Rua Três, 190, que che-
gou a exigir a presença cie
duas guarnições e de três
carros-pipas, o prejuízo foi
de CrS 40 mil.

Corpo de
atropelado
chega terça

Belo Horizonte (Sue u r-
sali — Somente terça-feira
é que deverá chegar a esta
capital o corpo do indus-
tria) Antônio Delia Croce,
morto na cidade italiana de
Como em conseqüência do
atropelamento que sofreu
por uma locomotiva na es-
tação ferroviária

Disseram também que Jo-
sé Delia Croce, atropelado
como Antônio mas menos
gravemente, continua e m
recuperação num hospital
de Milão, para o nde foi
transferido.

São Paulo (Sucursal —
O juiz e o promotor da
comarca de São Carlos se
c. onsideram incompetentes
para julgar o processo con-
tra Everaldo Luis Guima-
rães Kepe, que foi acusado
de falsificar diplomas esco-
lares e considerado pelo
Ministério da Educação
inidòneo para dirigir qual-
quer escola.

O processo havia sido re-
metido á comarca de São
Carlos em 29 de junho, mas
foi devolvido á Justiça
Federal de São Paulo, onde
se encontra em estudo. A
atual direção da Faculdade
de Direito de São Carlos
deverá divulgar hoje uma
nota oficial sobre o assunto.

RAIMUNDA NOGUEIRA BENTES
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Sua família sensibilizada agradece as ma-
nifestações de pesar recebidas por ocasião
de seu falecimento e convidam para missa
de 7° dia que'será celebrada em sufrágio

de sua alma, domingo, às 7 horas, na Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus à Rua Benjamin Constanl
n.. 42.

ORMINDO MIRANDA
(MISSA DE 30.° DIA)

Esposa, filha, genro e nelos convidam pa-
renles e amigos para a missa de 30.° dia
que em sufrágio de sua alma mandam ce-
lebrar dia 20 de selembro às 9 horas na

Igreja Paroquial de Sào João Bosco à Rua tuiz Zan-
cheia n.° 134 - (Jacaré).

Polícia prova que o hábito
não faz o monge prendendo
falso frade que lesou viúva

Gilson de Barros, um perito contador que não
soube honrar a profissão, pois deu vários golpes nas
firmas onde trabalhou, loi preso ontem, vestido com
hábito de frade, quando tentava extorquir, pela se-
gunda vez, dinheiro da viúva Maria cia Consolação
Brasil de Sousa, na Avenida Ataulfo de Paiva, 802,
ap. 401.

Gilson já foi preso diversas vezes, por vários
delitos, inclusive cumpriu mais de 10 anos de re-
clusão por prática dê estelionato. Ultimamente,
usava os títulos de frei Barros e frei Montenari.
Seu cobrador, o português Alfredo Pereira de Araú-
jo, também foi preso.

Bêbado mala
dc susto o

lo barcaixa c
O gerente e caixa do bar

da Rua da Candelária, 94,
Antônio Rcbouça dos San-
tos, 29 anos. morreu ontem
de mal súbito ao ver um
freguês embriagado, cair e
ferir o supercilio direito,
que sangrou muito. Antônio,
assustado, tombou morto no
corredor do bar, tendo ain-
da arranhado o rosto na
queda.

A policia suspeita de que
tenha havido discussão en-
tre ele c o freguês bêbado,
Otávio Pereira da Silva, 49
anos, iRua 16, n? 18, Jape-
ri i medicado depois no Hos-
pitai Sousa Aguiar. Foi
aberto inquérito para apu-
rar as circunstancias da
morte do gerente

Andreazza,
firma
contralos

O Ministro dos Transpor-
tos assinou contratos, on-
tem, para a execução de
obras ligando a região da
Mina dc Águas Claras a Ibi-
rité — na linha Centro
Rio— B. Horizonte -- e que
irá permitir, segundo disse,
o transporte pela RFF de
12 milhões de toneladas de
minério de ferro, numa pri-
meira etapa, até o terminal
marítimo de Sepetiba.

Ao firmar os contratos
das obras — cujo custo to-
tal é estimado em CrS
117 214 840.14 — explicou o
Ministro Mário Andreazza
que elas são parte do proje-
to Mineração Brasileira
Reunidas (MBR); compre-
endem uma extensão de
22km, escavação de 6 900
mil metros cúbicos e obras
de arte que abrangem 42
bueiros e pontilhões, cinco
viadutos, um túnel, nove
passagens inferiores e sete
superiores com outras vias.

Para. reequipar e ampliar
sua capacidade operacional
a Rede Ferroviária Federal
S.A. c a Caixa Econômica
Federal firmaram um con-
trato no valor de CrS 175
milhões destinados à aqui-
sição de 1350 vagões para
fazer frente ao crescimento
da demanda de transporte
ferroviário, resultado do de-
senvolvimento econômico e
d'a expansão das expor-
tações.

MOMENTO OPORTUNO

Gilson de Barros compra-
va os jornais diariamente
para recortar os avisos
fúnebres e telefonar para
as v i ú v a s, consolando-as.
mas em meio á conversa,
dizia ser diretor do Seminá-
rio do Menor Metropolitano

i inexistente) em São Paulo,
e que lhe faltava certa im-
portancia em dinheiro para
completar uma quantia que
tinha de ser paga no dia
seguinte, compromisso com
suas obras assistenciais.
Pedia à viúva para praticar
uma obra de caridade, con-
trlbuindo com o dinheiro e
fazendo, assim a vontade
do falecido, que se compro-
metera em ajudar o semi-
nário.

A viúva, ainda desconser-
tada com a perda do marl-
do se prontificava a con-
triubuir com o quo lhe era
pedido. E no dia seguinte,
logo pela manhã, um cobra-
dor batia à sua porta, com
um recibo no valor estipula-
do. No caso da Sra. Maria
da Consolação, Frei Barros
conseguiu Cr$ 140,00. Dias
depois pediu mais Cr$
100,00.

Dias depois, ela recebeu
um telefonema dc Frei Bar-

ros e marcou com ele um
encontro para entregar os
CrS 100,00. O local e hora do
encontro foram comunica-
dos à policia.

Por volta das 9 horas, Al-
fredo Pereira de Araújo
tocava a campainha do
apartamento 401, e quando
foi atendido exibiu logo o
recibo do Seminário. Foi
quando o detetive Valdir
deu voz de prisão a ele, per-
guntando onde estava o fal-
so írade. Alfredo disse que
não sabia onde morava Gil-
son de Barros. mas tinha
um encontro com ele para
as 10 horas, na Praça Ante-
ro Quental.

Em poder de Gilson a po-
licia encontrou centenas de
cópias de recibos com valo-
res variando entre CrS 30.00
c CrS 150.00. Consta que Gil-
son tem depositado em uma
agência da Caixa Econõ-
mica mais de Cr$ 5 mil,
produto do.s golpes que!vi-
nha aplicando. Em seus.boi-
sos os policiais apreende-
ram. além das cópias de re-
cibos, CrS 350.00 em es-
pécie. Só Alfredo cobrou pa-
ra ele mais dc 30 contribui-
ções. E não era só de Alfre-
do que o vigarista se utili-
zava para aplicar seus gol-
pes.

Sobreviventes do Cessna que
caiu cm Cubatão chegam
muito abatidos a Guarujá

São Paulo (Sucursal) — Depois de caminha-
rem quatro dias sob intenso frio e violentas chuvas,
apareceram ontem cm Guarujá os dois sobrevivèn-
tes do Cessna 172, desaparecido dia 11 na rota
Santos—São Paulo. O aparelho espatifou-se na
Garganta do Quilombo, no pé da serra de Cubatão;
o co-piloto Luís Antônio Cardoso morreu.

O piloto Leonardo Pinto Mendonça, proprie-tário do avião, e o passageiro Olímpio Clemente
andaram 30 quilômetros, "às vezes se arrastando
pelo chão feito cobras." Eles estão internados na
Santa Casa de Santos, e comenta-se que o estado
de saúde de ambos é bastante delicado. O Serviço
de Buscas e Salvamento da FAB tentará localizar
o cadáver do co-piloto.
BUSCAS

O Cessna monomotor 172,
prefixo PT-BED, decolou na
tarde do dia 11 do Campo
de Praia Grande, cm San-
tos, com destino ao Campo
de Marte, nesta capital. An-
tes do anoitecer desse dia,
loi dado o alarme do dosa-
parecimento do avião.

A partir disso, o Serviço
de Buscas e Salvamento da
FAB entrou em ação, mas
nada de prático foi obtido,
uma voz' que a frente fria
e o forte nevoeiro que in-
vadiram a região dificulta-
ram ainda mais o trabalho
de helicópteros e aviões.

Dadas como mortos, o pi-
loto Leonardo Pinto Men-
donça e o passageiro Olini-
pio Clemente foram bater
á porta de unia casa em
Guarujá na noite de ontem,
muito abatidos. Imedia-
tamente foram levados pa-
ra o pronto-socorro da cida-
de. Agora eles estão inter-
nados na Santa Casa de
Santos.

Quando os dois homens

chegaram á casa da família
gritando por socorro,
famintos e rasgados, Otilia,
a filha de João Marques, 'es-
tava sozinha em casai e
ficou com muito medo, mas
abriu a porta c mandou, os
dois entrarem, pois eles Jhe
mostraram seus documen-
tos e os documentos ;do
avião acidentado.
DESVIO DE ROTA

i
Ao começarem a sobre-

voar a serra do Mar, o mau
tempo obrigou-os a desviar
da rota traçada. Durarite
muito tempo eles voaram
perdidos, até a queda. Léo-
nardo Pinto Mendonça, e
Olímpio Clemente pen_a-ram em levar na caminha-
da o companheiro morto,
mas acharam que ficaria
muito difícil, e por isso dei-
xaram o cadáver no loèal
do desastre. O avião caiu a
oito quilômetros do Porto
de Areia, mas eles estavam
desnorteados e por isso le-
varam quatro dias para lo-
calizarem a casa dc João
Marques.
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Trindade sugere fundo rotativo para emprego
O ex-presidente do Banco Nacional

da Habitação, engenheiro Mário Trinda-
de propôs ontem a Implantação de uma
política nacional de emprego, tendo em
vista que, nesta década, a economia do
pais precisará de gerar 10 milhões de
novas oportunidades de trabalho, em fa-
ce do acelerado processo de desenvolvi-
mento urbano.

Entre as medidas propostas, sugere
'• -a criação de um Sistema Nacional de
'.Treinamento de Mão-de-Obra, financia-
Ido por um Fundo Rotativo, capaz de íl-

"'n'anciar ao trabalhador, mediante bolsas
1*tde treinamento reembolsáveis. Na opi-
"^nião do engenheiro Mário Trindade, isso
"""permitirá o treinamento dos operários

. _no próprio local de trabalho desde o ni-
v'"Vfel de mão-de-obra sem qualificação ate

gjJEnivel mais alto que seja capaz de atln-

í««i<

Mudanças necessárias
MJttM.'
mw*w Mercado de Trabalho no Brasil foi
Saí tema abordado pelo engenheiro Má-

•Tio Trindade na sessão dc encerramen-
.to do I Seminário Nacional sobre De-

-.««envolvimento Urbano promovido pelo
Banco Nacional da Habitação e JORNAL
DO BRASIL. _

¦ — Para absorver os quo deverão ln-
gressar na força de trabalho na próxl-
ma década, mantendo-se aproximada-
mente a taxa de participação entre 32
e 33%, com um aumento de cerca de 1'..

.nesta, apenas serão necessários 10 mi-
lhòes de novos empregos. Isso significa

'que. mesmo se conseguirmos gerar tal
número de empregos, não teremos — sa-
lientou — reduzido o desemprego e o

, «^ubemprego. ,
Na sua opinião, a política nacional

de desenvolvimento urbano vem sendo
progressivamente definida pela atuação'dos 

Ministérios do Planejamento e do
.Interior, através do BNH e Serfna.

*-_ *»

Ativação da economia

_»i_ — Os recursos do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço aplicados na
produção de habitações gera empregos,
gerando mais recursos, mais e mais em-
pregos, ativando os setores da economia
diretamente ligados à produção de ha-
bltacões e assim sucessivamente. Procede

: ainda â ativação de outros setores da
economia, como o de prestações de ser-
Ylços e outras atividades ainda do setor
secundário. ,

Após observar que as políticas dc'" 
(desenvolvimento urbano e de emprego
se articulam, o engenheiro Mário Trin-
dade disse que, a partir de 1964. "vêm

sendo realizado» ingentes esforços no
sentido da melhoria do sistema educa-
cional em todos os seus níveis, objeti-
vando-se uma preparação das novas ge-
rações para atender ás exigências do
desenvolvimento."

As sugestões

Ao lado da criação de um Fundo
Rotativo que tornará possível o treina-
mento de elevados contingentes de tra-
balhadores programadamente, o en-
genheiro Mário Trindade sugere, para
definição de uma política nacional de
emprego, os seguintes aspectos.

O reexame da politica da Previdên-
cia Social visando à redução dos encar-
gos trabalhistas, a exemplo do recente
estudo realizado pela IPEA, parece-nos
ser de extrema importância, para a ob-
tenção de maior eficiência do sistema
previdenciário e consecução de eficácia
desse instrumento da redistribuição de
venda. Tal reexame, conjuntamente com

: a análise dos fatores de produtividade,
permitirá o estabelecimento de um equi-
librlo maior no desenvolvimento econô-
mico e social do pais, evitando-se as dis-
torções resultantes das fases anterio-
res do processo brasileiro, quando se pe-
•nalizavam os processos intensivos de

'-Jmão-de-obra e se subsidiavam através
dc juros negativos ou de taxas cambiais

¦ •'fictícias, as indústrias intensivas de ca-
• pitai. Em resumo, entendemos que o de-

-..aineamento de uma política de emprego
.ndeve estar intimamente associada a uma

política relativa à mão-de-obra.
Com relação â politica de emprego,

esta deverá observar:
1, que o setor primário é liberador

de mão-de-obra;
2i que as atividades como indústrias

de base, de bens de capital e de trans-
formação são moderadamente emprega-
dores;

3i que as atividades relativas a
obras e serviços públicos, dos governos
federal, estaduais e municipais e de ou-
trás agências governamentais bem co-
mo os serviços de manutenção dos mes-
mos podem ser fator extremamente po-
sitlvo na geração de novos empregos:

41 que as atividades da construção
civil, da prestação de serviços, e cm par-
ticular os serviços ligados ao turismo
são fortemente empregadores.

FGTS, um passo
Essa mesma política poderá ainda

obter melhores resultados se fôr revisto
o chamado principio da isonomla, da
legislação trabalhista, e a genarallza-
ção dos sistemas de remuneração que as-
sociem a remuneração do empregado à
sua produção e à sua produtividade, me-
lhorando-.se ainda mais as relações en-
tre as empresas e o trabalhador.

A Instituição do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço foi um grande
passo para viabilizar uma politica de
emprego no pais e para melhoria das re-
lacões trabalhistas. Com o PIS, o pro-
grama da valorização do trabalhador,
novos passos foram dados. A cordena-
ção das políticas de emprego, de mão-
de-obra, salarial, de desenvolvimento ur-
bano e de educação será, a nosso ver,
o meio de atingirmos não só o objetivo
de 10 milhões de novos empregos na
próxima década, senão mesmo de supe-
rá-lo. E' o que veremos a seguir.

"'''•'* . :'¦-'¦ ' :"" ..-''IP,...,
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Caso brasileiro
— No caso brasileiro e. em face do

que expusemos, pensamos poder con-
cluir: ,, ,

at Sendo a população brasileira pre-
dominantemente urbana os problemas
da sua grande maioria, e maioria crês-
cente. deverão ser enfrentados por melo
de uma Politica Nacional de Desenvol-
vimento Urbano.

bi A configuração da urbanização
do pais deverá ser estabelecida por meio
da utilização dos pólos de crescimento
existentes e a hierarquização destes e
de novos pólos a serem criados coorde-
nadamente com o crescimento da popu-
lação e a sua urbanização a ocupaçãoe
o ordenamento do território resultarão
no suprimento ãs áreas rurais das con-
dições para o seu desenvolvimento.

et Com o Instrumental montado se-
rá possivel fazer frente aos Investlmen-
tos de infra-estrutura e de equipamento
social, em processo auto-excitado c au-
to-sustentável, com a geração c a ca-
pitalização de recursos gerados com a
criação de empregos.

di Como o problema da geração de
empregos será fundamentalmente nas
áreas 

"urbanas, 
a implementação da Po-

litica Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano será fator essencial ao êxito de
uma Politica Nacional de Emprego.

e) A implementação da Politica Na-
cional de Desenvolvimento Urbano se-
rá fator fundamental para a geração,
na nova configuração urbana do pais,
das economias externas necessárias ao
desenvolvimento dos setores secundário
e terciário da economia, evitando-se as
excessivas concentrações de população
nas grandes cidades e a conseqüente ge-
ração de deseconomias.

f) O estabelecimento de uma Poli-
tica Nacional de Emprego, aliada a uma
Política Nacional de Mão-de-Obra. em
que se promova o treinamento maciço
c programado de trabalhadores, por
meio de um Fundo Rotativo para o trei-
namento da Mão-de-Obra, aperfeiçoa-
mento da Previdência Social, aperfeiçoa-
mento da Politica Salarial conforme ana-
Usamos serão os demais fatores que nos
permitirão aumentar o Mercado de Tra-
balho.

g) A reforma do Sistema educado-
nal suprirá a longo prazo os recursos hu-
manos de que se necessitará o pais pa-
ra enfrentar o desafio de um desenvol-
vimento sócio-económico auto-susten-
tado.

hi Finalmente, a implementação
conjugada e coordenada desse conjunto
de políticas que se adicionam á moder-
nizacão e á racionalização impostas à
Economia e ãs Finanças do pais. após
1964, completarão o quadro com que
vislumbramos um país desenvolvido.

Dir-se-á um quadro otimista aque-
le que busque]amos. Parece-nos contu-
do viável e realista face ao que já se rea-
lizou neste Brasil e que foi a tônica cie
todas as palestras anteriores neste Sc-
minado.

Da esauerdlvara direita. Paulo-Canteiro, Rubens Costa Min. Costa

Sf-.«í> Almada, João Vital, João «^ "£*»«££
rio Trindade, no encerramento do encontro promovido pelo BNH eJB

As Opiniões
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Anote este número. Você não precisa
sair de casa nos fins-de-semana

para comprar ou vender.
Agora, você pode anunciar nos

Classificados do JORNAL DO

BRASIL pelo telefone. Estaremos

de plantão aos sábados (das 14 às 22

horas) e aos domingos (das 8 às 17 horas),

para receber seu anúncio de segunda-feira.

JORNAL DO BRASIL
Classificados que vendem. Também às sagundas-feiras.
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Três arquitetos, dois engenheiros,
dois economistas, dois professores um-
versitários, um urbanista, um financista
c um estudante universitário foram o<
autores das perguntas ontem encami-
nhadas ã vicia diretora dos trabalhos,
quase todas elas. à exceção de Ires en-
dereçadas ao expositor:

Arquiteto: solicitou maiores es-
elarecimentos sobre o "fator redistribui-
dor" de mão-de-obra nos EUA. Respos-
la- com a redução da corrida espacial, e

conseqüente liberação de mão-de-obra e
recursos, de dois anos para ca esta-se
dando maior ênfase ao trabalho de re-
novação das cidades.

Financista: indagou sc o controle
da natalidade não seria a verdadeira so-
lução para conter a explosão demogru-
fica e a explosão urbana. Resposta: pes-
malmente, o Sr. Mário Trindade é con-
trário ao controle, vor acreditar ave ele

se processa naturalmente, à medula cm
que o processo de urbanização sc accn ¦

lua, inclusive através da educação da
população.

Urbanista, ao Sr. Rubens Costa:
qual o instrumento organizacional para
estabelecer e comandar uma politica na-
cional que integre desenvolvimento ur-
bano e mão-de-obra? Resposta: no mo-
mento. cabe ao BNH comandar a politi-
ca de desenvolvimento urbano.

Economista: qual a ordem dc prio-
ridade dc investimentos numa cidade?
Infra-estrutura ou instalações produti-
vas? Resposta: impossível uma defini-
ção. As decisões devem variar em cada
caso.

Professor universitário: por que ps
municípios c Estados não investem na
preparação de mão-de-obra semiqualifi-
cada? Não seria tão importante quanto
executar obras0 Resposta: os recursos
necessários seriam vultossisslmos. fora da
capacidade dos governos. Somente o
Fundo Rotativo proposto seria uma so-
lucão satisfatória.

Economista — no disclpUnamen-
to das correntes migratórias, não seria o
caso de dar-se treinamento, aos migran-
tes, nos pontos de convergência, em lu-
gar de deixar, como ocorre atualmente,
que eles cheguem aos centros urbano-'
totalmente despreparados para ingressa-
no mercado dc trabalho? Resposta: a so-
lução seria realmente a ideal. A longo
prazo, o pais alcançará esse estágio.

— Estudante universitário: por que
não há reconhecimento da profissão de
geógrafo? Ele não seria indispensável cm
uma politica racional dc ocupação do cs-
paço fisico? Resposta: (do Sr. Ròmulo
dc Almeida): independentemente do rc-
conhecimento da profissão, a colabora-
ção ocorrerá.

Professar universitário: Reporta-
sc a dados da Fundação Getúlio Vargas,
relativos á alta rotatividade e tnstabül-
dade no emprego de mão-âé-obra pela
construção civil, além dc desrespeito à

legislação1' <Perqunta endereçada ao Sr.
loão Fortes, representante da Câmara
Brasileira de Construção Civil). Respos-
la- As empresas de construção civil cs-
tavam despreparadas para o boom no
setor enfrentando problemas antigos.
Agora, com o suporte da politica oficial,
estão-se modernizando, e vão adquiriu-
do consciência dc seu papel não apenas
no desenvolvimento econômico, como no
desenvolvimento social.

— Engenheiro: Há conflito entre po-
liticas que busquem o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento urbano e
a distribuição da renda? Qual deveria
ser a prioridade, entre esses três objeti-
vós? Resposta: Realmente, são objetivo*
conflitantes. No entanto, o próprio pro-
cesso econômico Ira:-., a certa altura, a
necessidade de redistribuição de renda,
sob pena de ocorrer um cstrangulamen-
to. O importante c usar a imaginação
para avaliar o momento cm que esse es-
tác/io é atingido.

¦- Engenheiro: Como é a anunciada
participação das Forcas Armadas em um
programa dc formação de mão-de-obra
vo interior do pa*s? (Pergunta endereça-
da ao Sr. João Carlos Vital!. Resposta:
Dos -,' mil municípios brasileiros, apenas
SOO tem seus jovens convocados para a
prestação de serviço militar. Nos outros
3 200. as Forcas Armadas estão aplican-
do testes, organizados pela Fundação
Getúlio Vargas (para avaliação de inte-
ligéncia. interesse e aptidão), aos jovens
que se apresentam para obter o certifi-
cado militar (sem prestar o servicoi.
Avaliado o potencial desses jovens, ê-lhes
fornecido treinamento, cm um programa
dc formação acelerada, em um periodo
de oito a 12 .meses, cm que eles deveriam
estar servindo ao Exército. O objetivo é
desenvolver o potencial desses jovens e
aproveitá-los. em planos de desenvolvi-
mento urbano, em sua própria comuni-
dade, evitando sua migração para os
grandes centros. Lucra o jovem, lucra a
comunidade, c evita-se o agravamento
da pressão sobre o mercado de trabalho
nos grandes centro?.

A mesa diretora dos trabalhos, pre-
sidida pelo Ministro Costa Cavalcanti,
esteve integrada pelos Srs. Ròmulo de
Almeida (moderador). Paulo Canteiro
Vidal. Rubens Costa, João Carlos Vital.
João Machado Fortes. Mário Trindade, c
Noénio Spinola. representa n t e do
JORNAL DO BRASIL.
APLAUSO

O Sr. Anibal Pais dc Barros. presi-
dente da ABECIP — Associação Brasilei-
ru das Entidades de. Crédito Imobiliário
c Poupança, afirmou ontem estar con-
vencido "dc que a natureza dos temas en-
iocados e o nivel dos debates realizados
no I Seminário Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano hão-de representar signi-
ficativa contribuição aos estudos e defi-
niqões de políticas de planejamento ur-
bano no pais."

ICI - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A
Sucessora de Geraldo Corrêa Corretora de Valores Ltda.

AVISO

A ICI - Correlora, torna público que, a parlir de 14-09-72, a mesa fole-

iónica PBX de sua filial Rio (Travessa do Ouvidor, 31) funciona com o seguinte'

numero:

244-4622
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COMPANHIA AMAZONENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
• CAMTEL

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 01/72

A COMPANHIA AMAZONENSE DF TELECOMUNICAÇÕES - CAMTEL, sociedad; de economia mista,

estal.il, com sede em Manaus, capital do Estado do Amazonas, à Rua Marechal Deodoro, 229, torna

publico aos interessados, que eslá emitindo a serjuinte licitação: „,„..„._. 
a,,taa»ã"CONCORRÊNCIA PÚBIICA PARA AOUISICAO DE ECUIPAMENTOS TELEFÔNICOS AUTOMA-

TICOS DESTINADOS Á EXPANSÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO URBANO DE MANAUS, CONSTAM-

TE DE'10 000 (DEZ MIL) TERMINAIS, A SEREM ENTRONCADOS COM OS ATUAIS 8.000 (OITO MIL,

TERMINAIS JÁ EM OPERAÇÃO, E QUE DEVERÃO SFR MELHORADOS".

Aos interessados será fornecida uma cópia completa do Edital, com as espeuficaçoas de Engenha-

ria c demais anexos, que regulamentarão a proposta, no scguinle endereço:

1. Em Manaus: Na sede da Empresa A„;„>,
2. No Rio de Janeiro - GB: na Representação do Estado do Amaionas, • Av. Pies. Antônio

Carlos 615 - °.° andar — Grupo 902. .

As propostas serão recebidas ali 17,00 (dozeisoto) hora, do dl. 16 (de.essets) do novembro do

«no em r.urso na sede da Empresai no otldoreço supra mencionado.
Manaus, 31 de agosto d« 1972

A DIRETORIA

® NÔVO RIO
CRÉDITO IMOBILIÁRIO S. A.

C.G.C. 33.324.518

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM

08 DE SETEMBRO DE 1972

AOS oito dias do més de setembro de mil novecentos e se-

tenta . dois, às dez horas, em sua sede social, na Rua do Carmo,

n ° 27 . A." andar, nesta cidade, reuniram-se, cm primeira Convo-

cação, em Assembléia Geral Extraordinária, os «clonlstas-*;NOVp

RIO - CRÉDITO IMOBILIÁRIO, que assinaram o Livro de Presença

. esta subscrevem, representando mais de 2/3 (dois terços) do ca-

pi," Ulal con, direito de voto e atendendo ao Edita publicado

no Diário Oficial do Estado da Guanabara nos dias 29, 30 e 31

dt «gosto de 1972, e no Jornal do Brasil desta cidade, nos d>as

29 30 e 31 de agosto de 1972, Edital esse do segumte teo': NO-

VO RIO - CRÉDÍTO IMOBILIÁRIO S/A - CGC n.° 33.324.518 -

Assembléia Gorai Extraordinária - Edital do la C°£0Ca^0É-£

cam convidado, o, senhores acionts.as d. NOVO RIO - CREDITO

IMOBILIÁRIO S/A, a se reunirem cm Assembléia Geral Extraor-,

nári. no dia 08 (oito) de setembro de 1972 à, 10 (dez) hora., n.

sede social, sita à Rua do Carmo, n.° 27, A." andar nesta ctdade,

I fim de deliberarem sobr. . seguinte ORDEM DO DIA: a) Exame .

votação d. Propost. da Diretoria, com parecer favorave 1 ¦do Conse-

lho Fiscal pera, em aditamento à Proposta datad. de 11 de .brtl

de 1972, aprovada em Assembléia Gera 
^traordmerla 

de 02 de

maio d. 1972, aumentar o capital socai de CrS 3.402.600,00 in-

teiramente realizado, para CrS 12.000.000,00, sendo . parcela de

aumemo no valor d. OS 8.597.400,00 coberta CrS 705.900,00, com

o seguinte: CrS 704.151,74 da conta correção monetária do capital,

e CrS 1 748 26, da conta lucros do exercido a distribuir, corn »

conseqüente distribuição proporcional entre os acionistas, das ações

d°i oriundas, c o restante no valor CrS 7.891.500,00, a ser ob,e.o

de subscrição, em dinheiro, sendo que em decorrência t.uxtototít

emitirá 859.740 acoes ordinárias e nominativas de CrS 10,0- cada

uma, modificando-se, assim, o artigo 7." dos Estatuto. Social.) bl

Assuntos do interesse da sociedade. Rio de Janetro, 28 de agosto de

1972 aa) MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA - Diretor Superintender!-

te EPAMINONDAS MOREIRA DO VALE - Diretor". Na forma do

disposto nos Estatutos Sociais, assumiu a Presidência do» irabalhoi,

o Diretor Superintendente, Sr. MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA,

que convidou a mim, CARLOS EDUARDO FURTADO DA SILVA COR-

REA, para servir de Secretário. Assim constituída a Mesa o Pre-

tidente esclareceu que esta sociedade, em Assembléia Geral Extra-

ordinária realizada em 02 de maio de 1972, havia aprovado Pro-

posta da Diretoria, com Parecer favorável do ConselhoiHgJHW

aumento do capital social, que atualmente e de Cr$ 3.402.600,00

(três milhões, quatrocentos e dois mil c seiscentos cruzeiros), para

CrS 5 780 000 00 (cinco milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros)

e consequentemente, outorgado o prazo de 30 (trinta) dias para

que os acionistas exercitassem o seu direito dc preferencia. Des ig-

nada, então, nova Assembléia, para efetivação da subscrição do au-

mento de capital na parte em dinheiro, a mesma nao^ se realizou

por falta de quorum legal e também por que a Diretoria, verif.can-

do que a sociedade necessitava de maior volume de capital para

atingir os seus objetivos, resolvera substituir aquela proposta ia

aprovada, por uma outra, que ora submetia à deliberação dos srs.

sionistas, com o Parecer favorável do Conselho Fiscal, tudo de

acordo com a Ordem do Dia, Proposta essa que continha solicita-

cio para um aumento de capital mais consentaneo com a realidade

dos negócios sociais. Feito esse esclarecimento, o Sr. Presidente

solicitou de mim, Secretário, que lesse a Proposta da Diretoria e o

Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses do seguinte toor:

1) "PROPOSTA DA DIRETORIA - Srs. acionistas: Tendo em vista

a n"cc'5idade da atender ao desenvolvimento dos negócios sociais,

exigindo maiores recursos disponíveis, vimos, em substituição a

Proposta datada de 11 dc abril de 1972 e iá aprovada pela As-

semblóia Geral Extraordinária dessa sociedade realizada cm 02 de

maio de 1972, na qual se propunha um aumento do capital social
-ie CrS 3 402 600,00 Itrcs milhòes, quatrocentos e dois mil t seis-

centos cruzeiros), para CrS 5.780.000.00 (cinco milhões, setecentos e

oitenta mil cruzeiros), propor-vos seja autorizado o aumento do

caoit,1 social, que atualmente é de CrS 3.402.600,00 (três milhões,

quatrocentos e dois mil c seiscentos cruzeiros), inteiramente reali-

zados para CrS 12.000.000.00 (doze milhões de cruzeiros). Parle

dasse aumento - CrS 705.900,00 (setecentos e cinco mil e nove-

c-ntos cruzeiros! - será coberto com aproveitamento da Conta
"Correção Monetária do Capital", no valor de CrS 704.151,74 (se-

tec-nto- e quatro mil cento e cinqüenta um cruzeiros e setenta e

quatro centavos), e uma pequena parcela - CrS 1.748,26 (hum mil,

setecentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e seis centavos) da

Conta "Lucros do Exercício a Distribuir", certo que, em relação

ao aumento com tais parcelas haverá a consequnte aistribuiçao

proporcional entre os aluais acionistas das ações dai oriundas, ar-

arredondando-se quanto possivel as frações, e a parte restante do

aumento, ou sein, CrS 7.891.500.00 (sete milhões, oitocentos e no-

venta c um mil e quinhentos cruzeiros), por subscrição a se reali-

rar em dinheiro, de 789.150 íselecentas e oitenta e nove mil cento

• cinqüenta) novas ações ordinárias e nominativas, do valor nomi-

nal de CrS 10,00 (dez cruzeiros) cada uma, indivisíveis. Essas ações

dcv.rão ser integrallzàdas cm 50% (cinqüenta por cento) do seu

valor, no ato d.> subscrição, e o restante deverá ser realizado no

prazo máximo de um (1) ano, mediante chamadas da Diretoria, pe-

detido, todavia, o acionista antecipar total ou parcialmente o p.-

Qamento da importância por ele devida. Autorizado o aumento

pela Aisembléia Geral, os acionistas teráo o prazo de 30 (trinta)

dias para o exercício do direito de preferência à subscrição do

aumento de capital em dinheiro, a contar de avisos que a Diretoria

fará publicar na forma da Lei das Sociedades por Ações. Aumen-

tacio o capilal social com o aproveitamento das Contas^ acima re-

feridas e subscrito o restante do aumento, cuia aprovação ocorrerá

cm reunião a ser convocada, deverá a Assembléia reformar o arti-

go '." dos E.tatulos Sociais, n-antidos os seus parágrafos, o qual
¦.s.irrá a vigorar com a seguinte redacáo: "Artigo 7.° — O capital

social é de CrS 12.0C0.000.00 (doze milhões dc cruzeiros), dividi-

do em 1.200.C00 (hum milhão e duzentas mil) ações ordinárias, no-

minatívas, do valor nominal de CrS 10,00 (dez cruzeiros) cada uma,

indivisíveis". Esta a proposta que submetemos à vossa aprovação.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1972. aa) MARCOS TITO TAMOYO

DA SILVA - Diretor Superintendente. EPAMINONDAS MOREIRA

DO VALE - Diretor"; 2) PARECER DO CONSELHO FISCAL - Srs.

acionistas: Os membros do Conselho Fiscal da NOVO RIO - CRE-

DiTO iMOBILIÁRIO S/A, tendo examinado a Proposta da Direto-

ria de 28 do corrente á autorização para aumento do capital so-

ciai de CrS 3.402.600,00 (três milhões, quatrocentos e dois mil e

sei-entos cruzeiros), inteiramente realizado, para Cr$ 12.000.000,00

(doze milhões de cruzeiros), sondo que CrS 7.891.500,00 (sete mi-

lhões, oitocentos e noventa e um mil e quinhentos cruzeiros), com

a en-issâo de 789.150 (setecentas e oitenta e nove mil cenlo e ein-

quenta) ações ordinárias, nominativas, para subscrição em dinhai-

ro, integralizadas em 50% (cinqüenta por cento) no ato da subs-

crição o o saldo a se realizar no prazo máximo de um (1) ano, con-

cedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito

dc prcferèn.-ia ò subscrição dessa parcela do aumento pelo» acio-

nistas; e CrS 705.900,00 (setecentos c cinco mil e novecentos cru-

zeiros) cobertos cm parte com aproveitamento da Conta de "Cor-

recáo Monetária do Capital Cr$ 704.151,74 (setecentos < quatro

mil, cento e cinqüenta e um cruzeiros e setenta e qualro centa-

vos), e o resíduo CrS 1.748,26 (hum mil, setecentos e quarenta e

oito' c.uzeiros e vinte e seis centavos), com aproveitamento dt

parte da Cont» "Lucros do Exercício _ Distribuir", tudo o que foi

verificado na contabilidade da empresa, por este Conselho Fiscal,

certo que, em relação ao aumento de capital com aproveitamento

dessas contas, ai 70.590 (setenta mil quinhentos e noventa) ações

que serão emitidas, serão distribuídas proporcionalmente entre os

atunis acionistas, como bonificação, arredondando-se quanto possl-

vei as frações, tudo o que trará como conseqüência a reforma do

artigo 7.° cior E.utjtos Sociais, mantidos os seus parágrafos, nos

termos da Pi oposta da Diretoria — são de parecer que a mencio-

nada Proposta merece ser aprovada pelos srs. acionistas, por con-

sullar os interesses da sociedade. Rio de Janeiro, 29 de agosto de

1972 r._j FERNANDO CÍCERO DE FRANCA VELLOSO; RAMON FER-

NAVDEZ CONDE e HAMILTON FIRME MACIEL". Submetidos tais

documenlos á deliberação da Assembléia, foram os mesmos unar.i-

memento aprovados, ficando deliberado ainda que o Diretoria faria

publicar, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, aviso «os

acionistas com o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de ser exercitado

o direito clc preferência à subscrição das novas ações oriundas do

aumento dc capital para subscrição cm dinheiro, om aprovada, e,

afinal, convocaria nova Assembléia Geial Extraordinária, após de-

corrido esse prazo para efetivação do aumento aprovado pela pre-

sente Assembléio. De acordo com a parte final da Ordem do Dia,

o Presidente declarou livre a palavra, e como ninguém a solicitasse,

nem nada mais houvesse a Iratar, encerrou a reunião, antes la-

vrando-se a presente ata que, depois de lida, achada conforme

e aprovada, é assinada pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro,

CS d" setembro d» 1972. Sequem-se as assinaturas dc: MARCOS TITO

TAMOYO DA SILVA - Presidenle; CARLOS EDUARDO FURTADO

DA SILVA CORRÊA - Secielário; p/MT - ADMINISTRAÇÃO E PAR-

T1CIPACÒES S/A, MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA - Diretor

Pr-sidenle, c EPAMINONDAS DO VALE - biretor Superintendente;

SÉRGIO CARLOS ABRUZZINI LACERDA; e p/ CONSTRUTORA ZEIN

S'A, AHMAD MOUKHTAR ZEIN. A presente é cópia fiel da «la la-

vracla cm livro próprio. Rio dc Janeiro, 08 dc setembro dc 1972.

NOVO RIO - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S. A.

/V ARCOS TITO TAMOYO DA SILVA e EPAMINONDAS MOREI-

RA DO VAU
(P

-;K'i
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Trindade sugere fundo rotativo para emprego
0 ex-presidente do Banco Nacional

da Habitação, engenheiro Mário Trincla-
de propôs ontem a Implantação de uma
política nacional de emprego, tendo em
vista que, nesta década, a economia do
pais precisará de gerar 10 milhões de
novas oportunidades de trabalho, cm fa-
ce do acelerado processo de desenvolvi-
mento urbano.

Entre as medidas propostas, sugeie
a criação de um Sistema Nacional de

'.Treinamento de Mão-de-Obra, financia-
.Ido por um Fundo Rotativo, capaz de fl-

'Canelar ao trabalhador, mediante bolsas
s'.tde treinamento reembolsáveis Na opl-
•^nião do engenheiro Mário Trindade, isso
"""permitirá o treinamento dos operários
'' 

jio próprio local de trabalho desde o ni-
'" de mão-de-obra sem qualificação ate

SS nivel mais alto que seja capaz de atin-
-gir.

srswn

Mudanças necessárias
•**•¦*» Mercado de Trabalho no Brasil foi
Í«*a tema abordado pelo engenheiro Ma-
..iítío Trindade na sessão dc encerramen-

to do I Seminário Nacional sobre De-
.senvolvlmento Urbano promovido pelo

Banco Nacional da Habitação e JORNAL
ilrx) BRASIL. _ :

. *-"- __ para absorver os que deverão in-
gressar na força de trabalho na próxi-
ma década, mantendo-se aproximada-
mente a taxa de participação entre 32
e 33'.,, com um aumento de cerca de 1%
«esta. apenas serão necessários 10. ml-
Ihõés de novos empregos. Isso significa

'que. mesmo se conseguirmos gerar tal
número de empregos, não teremos — sa-
lientou — reduzido o desemprego e o

, «âubemprego. , ,¦' Na sua opinião, a política nacional
de desenvolvimento urbano vem sendo
Drogressivamente definida pela atuação'dos 

Ministérios do Planejamento e do
..Interior, através do BNH e Serfha.

Ativação tia ecouomia

,„„, __ os recursos do Fundo dc Garan-
tia do Tempo de Serviço aplicados na
produção de habitações gera empregos,
gerando mais recursos, mais e mais em-
pregos, ativando os setores da economia

! diretamente ligados à produção de ha-
bltacões e assim sucessivamente. Procede

" ainda ã ativação de outros setores da
economia, como o de prestações dc .ser-
Vlços e outras atividades ainda do setor
secundário. ,.., .

Após observar que as políticas de
''-"desenvolvimento urbano e de emprego

so articulam, o engenheiro Mario Tnn-
dade disse que. a partir de 1964. 'vem

"sendo realizado.- ingentes esforços no
sentido da melhoria do sistema educa-
cional em todos os seus níveis, objeti-
'vandò-se uma preparação das novas ge-
rações para atender às exigências do
'desenvolvimento.*'

As sugestões
Ao lado da criação de um Fundo

Rotativo que tornará possível o treina-
mento de elevados contingentes de tra-
balhadores programadamente, o en-
genheiro Mário Trindade sugere, para
definição de uma politlca nacional de
emprego, os seguintes aspectos.

O reexame da política da Previdên-
cia Social visando à redução dos encar-
gos trabalhistas, a exemplo do recente
estudo realizado pela IPEA, parece-nos
ser de extrema importância, para a ob-
tenção de maior eficiência do sistema
previdenciárlo e consecução de eficácia
desse instrumento da redistribuição de
renda. Tal reexame, conjuntamente com
a análise dos fatores de produtividade,
permitirá o estabelecimento de um equi-
librio maior no desenvolvimento econò-
mico e social do pais, evitando-se as dis-
torções resultantes das fases anterio-
res do processo brasileiro, quando se pe-
•nalizavam os processos intensivos de
mão-de-obra e se subsidiavam através
de juros negativos ou de taxas cambiais

.•'fictícias, as indústrias intensivas de ca-
pitai. Em resumo, entendemos que o dc-

»._,lineamento de uma política de emprego
...deve estar intimamente associada a uma

política relativa à mão-de-obra.
Com relação à política de emprego,

esta deverá observar:
1) que o setor primário é liberador'*.<& mão-de-obra;
2i que as atividades como indústrias

de base, de bens de capital e de trans-
formação são moderadamente emprega-
dores;

í
¦

1

3) que as atividades relativas a
obras e serviços públicos, dos governos
federal, estaduais e municipais e de ou-
trás agências governamentais bem co-
mo os serviços de manutenção dos mes-
mos podem ser fator extremamente po-
sitivo na geração de novos empregos;

4. que as atividades da construção
civil, da prestação de serviços, e em par-
ticular os serviços ligados ao turismo
são fortemente empregadores.

FGTS, um passo
Essa mesma política poderá ainda

obter melhores resultados se fôr revisto
o chamado principio da isonomia, da
legislação trabalhista, e a generaliza-
ção dos sistemas de remuneração que as-
sociem a remuneração do empregado a
sua produção e à sua produtividade, me-
lhorando-se ainda mais as relações en-
tre as empresas e o trabalhador.

A instituição do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço foi um grande
passo para viabilizar uma politlca de
emprego no pais e para melhoria das re-
lações trabalhistas. Com o PIS, o pro-
grama da valorização do trabalhador,
novos passos foram dados. A cordena-
ção das políticas de emprego, de mao-
de-obra, salarial, de desenvolvimento ur-
bano e de educação será, a nosso ver,
o meio de atingirmos não so o objetivo
de. 10 milhões de novos empregos na
próxima década, senão mesmo de supe-
rá-lo. E' o que veremos a seguir.
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Caso brasileiro

¦¦-•:

-¦-¦

— No caso brasileiro e, cm face do
que expusemos, pensamos poder con-
cluir: _":¦',

ai Sendo a população brasileira pre-
dominantemente urbana os problemas
da sua grande maioria, e maioria crês-
cente. deverão ser enfrentados por melo
de uma Política Nacional de Desenvol-
vimento Urbano.

b) A configuração da urbanização
do pais deverá ser estabelecida por meio
da utilização dos pólos de crescimento
existentes e a hierarquização destes e
de novos pólos a serem criados coorde-
nadamente com o crescimento da popu-
lação e a sua urbanização a ocupação e
o ordenamento do território resultarão
no suprimento às áreas rurais das con-
dições para o seu desenvolvimento.

c) Com o instrumental montado se-
rá possível fazer frente aos investimen-
tos de infra-estrutura e de equipamento
social, em processo auto-excitado e au-
to-sustentável, com a geração c a ca-
pitalizaçâo de recursos gerados com a
criação de empregos.

d) Como o problema da geração de
empregos será fundamentalmente nas
áreas urbanas, a implementação da Po-
litica Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano será fator essencial ao êxito de
uma Política Nacional de Emprego.

e) A implementação da Política Na-
cional de Desenvolvimento Urbano se-
rá fator fundamental para a geração,
na nova configuração urbana do pais,
das economias externas necessárias ao
desenvolvimento dos setores secundário
e terciário da economia, evitando-se as
excessivas concentrações de população
nas grandes cidades e a conseqüente ge-
ração de deseconomias.

f) O estabelecimento de uma Poli-
tica Nacional de Emprego, aliada a uma
Política Nacional de Mão-de-Obra. em
que se promova o treinamento maciço
e programado de trabalhadores, por
meio de um Fundo Rotativo para o trei-
namento da Mão-de-Obra, aperfeiçoa-
mento da Previdência Social, aperfeiçoa-
mento da Política Salarial conforme ana-
Usamos serão os demais fatores que nos
permitirão aumentar o Mercado de Tra-
balho.

gl A reforma do Sistema educacio-
nal suprirá a longo prazo os recursos hu-
manos de que se necessitará o país pa-
ra enfrentar o desafio de um desenvol-
vimento sócio-econòmico auto-susten-
tado.

h) Finalmente, a implementação
conjugada e coordenada desse conjunto
de políticas que se adicionam à moder-
nização e á racionalização impostas a
Economia e às Finanças do pais. após
1964, completarão o quadro com que
vislumbramos um país desenvolvido.

Dir-se-á um quadro otimista aque-
le que busquejamos. Parece-nos contu-
do viável e realista face ao que já se rea-
lizou neste Brasil e que ioi a tônica dc
todas as palestras anteriores neste Sc-
minàrio.

f^cmerd^tra direita. Paulo Canteiro, Rubens Costa Min. Costa

CavZnlTRÓvu.lo &.«a, João Vital loio *-^ *£*"• 
%

rio Trindade, no encerramento do enccmtropromovidopeloBNHeJB
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Três arquitetos, dois engenheiros,
dois economistas, dois professores uni-
versitários, um urbanista, um financista
e um estudante universitário foram os
autores das perguntas ontem ençowtt-
nhadas à mesa diretora dos trabalhos,
quase todas elas. à exceção de Ires en-
dereçadas ao expositor:

— Arquiteto: solicitou maiores es-
clarecimentos sobre o "fator redistribui-
dor" de mão-de-obra nos EUA. Respos-
ta: com a redução da corrida espacial, e

conseqüente liberação dc mão-de-obra e
recursos, de dois anos para cá esta-ie
dando maior ênfase ao trabalho de re-
novação das cidades.

— Financista: indagou se o controle
da natalidade não seria a verdadeira so-
lucão para conter a explosão de.mogru-
fica e a explosão urbana. Resposta: pes-
soalmente. o Sr. Mário Trindade c con-
trário ao controle, por acreditar gve ei"

se processa naturalmente, à medida cm
que o processo de urbanização se accn-
tua. inclusive através da educação dc
população.—- Urbanista, ao Sr. Rubens Costa:
qual o instrumento organizacional para
estabelecer e comandar uma política na-
cional que integre desenvolvimento ur-
bano c mão-de-obra? Resposta: no mo-
mento, cabe oo BNH comandar a politi-
ca de desenvolvimento urbano.

Economista: qual a ordem de prio-
ridade dc investimentos numa cidade?
Infra-estrutura ou instalações produti-
vas? Resposta: impossível uma defini-
ção. As decisões devem variar em cada
caso.

Professor universitário: por que os
municípios c Estados não investem na
preparação dc mão-de-obra srmiqualiii-
cada? Não seria tão importante quanto
executar obras" Resposta: os recursos
necessários seriam vultpssíssimo$,_ fora da
capacidade dos governos. Somente o
FH7IC.0 Rotativo proposto seria uma so-
lucão satisfatória.

Economista — no disciplinam'-n-
to das correntes migratórias, não seria o
ca.io de dar-se treinamento, aos migran-
tes, nos pontos dc convergência, cm lu-
qar dc deixar, como ocorre atualmente,
que eles cheguem aos centros urbanos
totalmente despreparados para ingressa"
no mercado de trabalho? Resposta: a so-
lução seria realmente a ideal. A longo
prazo, o pais alcançará esse estágio.

Estudante universitário: por que
não há reconhecimento da profissão d"
geógrafo? Ele não seria indispensável em
uma política racional dc ocupação do es-
paço físico? Resposta: ido Sr. Rômulo
âc Almeida': independentemente do re-
conhecimento da profissão, a colabora-
ção ocorrerá.

Professor universitário: Sei.orJe ¦
se a dados da Fundação Getúlio Vargas,
relativos à alta rotatividade e instnbüi-
dade no emprego de mão-de-obra pela
construção civil, além de desrespeito à

legislação? 'Pergunta endereçada ao Sr.
loão Fortes, representante da Câmara
Brasileira dc Construção Civil). Respos-
ta- As empresas de construção civil es-
tavam despreparadas para o boom no
setor, enfrentando problemas antigos.
Agora com o suporte da política oficial,
estão-se modernizando, e vão adquiriu-
do consciência de seu papel não apenas
no desenvolvimento econômico, como no
desenvolvimento social.

— Engenheiro: Há conflito entre po-
líticas que busquem o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento urbano e
a distribuição da renda? Qual deveria
ser a prioridade, entre esses três objeti-
vos? Resposta: Rea^nentc. são objetivo»
conflitantes. No entanto, o próprio pro-
cesso eçónõvüco tm:-.. a certa altura, a
necessidade de redistribuição de renda,
sob pena dc ocorrer um estrangutamen-
to. O importante é usar a imaginação
para avaliar o momento em que esse cs-
tágio é atingido.

¦ - Engenheiro: Como é a anunciada
participação das Forças Armadas cm um
programa dc formação de mão-de-obra
vo interior rio pais? tPergunta endereça-
da ao Sr. João Carlos Vital). Resposta:
Dos 4 mil municípios brasileiros, apenas
SOO têm seus jovens convocados para a
prestação de serviço militar. Nos outros
3 200. as Forças Armadas estão aplicail-
do testes, organizados pela Fundação
Getúlio Vargas (para avaliação de inte-
ligéncia, interesse e aptidão), aos jovens
que se apresentam para obter o certifi-
cado militar (sem prestar o serviçoi.
Avaliado o potencial desses jovens, é-lhes
fornecido treinamento, cm uni programei
de formação acelerada, em um período
de oito a 12 .meses, cm que eles deveriam
estar servindo ao Exército. O objetivo 6
desenvolver o potencial desses jovens e.
aproveitá-los. cm planos de desenvolvi-
mento urbano, em sua própria comuni-
dade, evitando sua migração para os
grandes centros. Lucra o jovem, lucra a
comunidade, e evita-se o agravamento
da pressão sobre o mercado de trabalho
nos cirandes centros.

A mesa diretora dos trabalhos, pre-
sidida pelo Ministro Costa Cavalcanti,
esteve integrada pelos Srs. Rômulo de
Almeida (moderador). Paulo Canteiro
Vidal. Rubens Costa, João Carlos Vital,
.lodo Machado Fortes. Mário Trindade, c
Noér.io Spinola. representa n t e do
JORNAL DO BRASIL.
APLAUSO

O Sr. Aníbal Pais de Barros. presi-
dente da A BEC IP — Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédito Imobiliário
c Poupança, afirmou ontem estar con-
vencido "dc que a natureza dos temas en-
locados c o nivel dos debates realizados
no I Seminário Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano hão-de representar signi-
ficativa contribuição aos estudos e defi-
ninões de políticas de planejamento ur-
bano no pais."

ICI - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A
Sucessora de Geraldo Corrêa Corretora de Valores Ltda.

AVISO

A ICI - Correlors, tom,, público que, a partir de 14-09-72, a mesa tele-
ônica PBX de sua filial Rio (Travessa do Ouvidor, oi) funciona com o seguinte-

numero:

244-4Ó22

COMPANHIA AMAZONENSE DE TELECOMUNICAÇÕES
• CAMTEL

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.° 01/72

A COMPANHIA AMAZONENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CAMTEL, sociedade de economia i.ii.la,

estatal, com sede em Manaus, capilal do Estado do Amazonas, à Rua Marechal Deodoro, 229. torna

p.blico aos interessados, que eslá omitindo a serjuinte licitação: ,,,_.aü,.« mitaííí"CONCORRÊNCIA PÚBUCA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS AUIOMA-

TICOS DESTINADOS À EXPANSÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO URBANO DE MANAUS, CONSTAN-

TE DE'10 000 (DEZ MIL) TERMINAIS, A SEREM ENTRONCADOS COM OS ATUAIS 8.000 (OITO MIL)

TERMINAIS JÁ EM OPERAÇÃO, E QUE DEVFRÃO SFR MELHORADOS".

Aos Interessados será fornecida uma cópia completa cio Edital, com as especificações de Engenha-

ria e demais anexos, que regulamentarão a proposla, no seguinte endereço:

1. Em Manaus: Na sede da Empresa ...
2. No Rio de Janeiro - GB: na Representação do Estado do Amazonas, a Av. P.es. Antônio

Carlos, 615 — 9.° andar — Grupo 902. .
As proposlas serão recebidas alé 17,00 (dezessete) horas cio dia 16 (dozesse,s) de novembro do

ano em curto na serie da Empresa, no endereço supra mencionado
AAnn.uv 31 de agoslo cie 1972

A DIRETORIA

® NOVO RIO
CRÉDITO IMOBILIÁRIO S. A.

C.G.C. 33.324.518

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM

08 DE SETEMBRO DE 1972

AOS oito dias do mis de setembro de mil novecentos . se»

lenta e dois, ài dez horas, em sua sede social, na Rua do Carmo,

no 27,. A." «ndar, nesta cidade, reuniram-se, cm primeira Convo-

cação, em Assembléia Geral Extraordinária, os acionista. * NOVO

RIO - CRÉDITO IMOBILIÁRIO, que assinaram o Livro de Presença

«esta subscrevem, representando mais de 2/3 (dois terço,) do ca-

5i, social com direito de voto e atendendo .0= dl» publicado

no Diário Oficial do Eslado da Guanabara, nos dias^ 29, 30 e 31

7. .go to de 1972, e no Jornal do Brasil de... cidade no, dias

29, 30 . 31 de agosto de 1972, Edital esse do ..gu.nte teor: NO-

VÓ RIO - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A - CGC n.° 33.324.518 -

Assembléia Geral Extraordinária - Edi.a. de'^O"^•£$

cam convidado, os senhores -conis.as da NOVO RIO - CRED k,

IMOBILIÁRIO SA, a se reunirem em Assembléia Geral Extr.ord.

nárT no d. 08 (óllo) de setembro de 1972, à, 10 (dez) horas na

sede social, sita à Ru. do Carmo, n.° 27, 4." andar nesta cidade,

Tim «dei berarem .obr. . seguinte ORDEM DO D A: a) Exame, .

vo, ção d. Propo,!. da Diretoria, com parecer favorav. do Con,e-

lho Fiscal p.r», em aditamento à Propo,.* datada de 11 de eb.11

de 1972. aprovada em Assembléia Gera E/r.ordlnírl._ á'% *<

maio d. 1972, aumentar o capital social de Cr$ 3.402.600,00 In»

. amenie realizado, para CrS -2^0.000,00, sendo . parcela de

aumento no valor d. CrS 8.597.400,00 coberta CrS ™™M«™

o seguinte: CrS 704.151,74 da conta correção monetária do capital,

e CrS 1 748 26 da coma lucros do exercício a distribuir, com a

conseqüente distribuição proporcional entre os acionistas, das ações

d°í o?iundas, « o restante no valor CrS 7.891.500,00, a ser ob,e,o

cl. subscrição, em dinheiro, sendo que em decorrência a »«'^ade

emitirá 859.740 acoes ordinárias e nominativas de Cr$ 10,00 cada

uma, mod.fic.ndo.i-, assim, o arligo 7.» do» Estatutos Socais; b)

Assuntos do interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 28 de agosto de

1972 aa) MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA- Diretor Super.ntenden-

,p. EPAMINONDAS MOREIRA DO VALE - Diretor". Na forma do

disposto nos Es.alu.os Sociais, assumiu a Pr«'d„"c'Jv^5_!rsb, '^"

o Diretor Superinienden.e. Sr. MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA,

que convidou a mim, CARLOS EDUARDO FURTADO DA SILVA COR-

REA, para servir de Secretário. Assim const.lu.da a fc^P*

sidente esclareceu que esla sociedade, em Assembléia Geral Extra-

ordinária realizada em 02 de maio de 1972, havia aprovado p

posta da Diretoria, com Parecer favorável do <*^*&£™

aumento do capital social, que atualmente « de Cr$ S-402'60^

(irês milhões, quairocen.os e dois mil e seiscenlos cruzeiro,), para

CrS 5 780 000 00 (cinco milhões, setecenlos e oitenta mil cruzeiros)

_, consequentemente, outorgado o prazo de 30 (trinta) dia, par.

que os acionista, exercitassem o seu direito de preferencia. De„g-

nada, então, nova Assembléia, para efetivação da subscrição do eu-

momo de capilal na parte em dinheiro, a mesma nao_ ,e realizou

por falta de quorum legal e também por que a D.retor,., ver fie n-

do que a sociedade necessitava de maior volume de capital para

atingir os seuí objetivo,, resolvera substi.uir aquela proposla ia

aprovada, por uma outra, que ora submetia a del.beraçao dos srs.

aionis.as, com o Parecer favorável do Conselho F.scal, tudo de

acordo com a Ordem do Dia, Proposta essa que continha solicita-

c_o para um aumento de capital mais consentaneo com a realidade

dos negócios sociais. Feito esse esclarecimento, o Sr. Presidente

^licitou ce mim, Secretário, que lesse a Proposta da Diretoria e o

Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses do seguinte teor:

1) "PROPOSTA DA DIRETORIA - Srs. acionistas: Tendo cm vista

_ necessidade d- atender ao desenvolvimento dos negócios sociais,

.xigTndo maiores recursos disponíveis, vimos, em substituição a

Proposta datada cie II dc abril de 1972 e ia aprovada pela As-

.emblén Geral Extraordinária dessa sociedade realizada em 02 de

maio de 1972, na qual se propunha um aumento do capital social

-ie Cr» 3 40? 600 00 (três milhões, quatrocentos e dois mil e seis-

cento» 
•¦«___..__), 

para CrS 5.780.000,00 (cinco milhões, setecenlos e

oitenta mil cruzeiros), propor-vos seia autorizado o aumento do

caoiul social, que atualmente é de CrS 3.402.600,00 (Ires milhões,

qu.trocemos e dois mil c seiscenlos cruzeiros), inteiramente reali-

zados para CrS 12.000.000.00 (doze milhões de cruzeiros). Parte

d-«e aum-nto - CrS 705.900,00 (setecenlos e cinco m,l e nove-

c»ntos cruzeiro'! - 'erá coberto com aproveitamento da Conta
"Correrão Monetária do Capilal". no valor de CrS 704.151,74 (se-

tec«nto' e qualro mil cento e cinqüenta um cruzeiros e setenta e

quatro centavos), e uma pequena parcela - CrS 1.74B.26 (hum mil,

s-tecentos e quarenta e oilo cruzeiros e vinte e seis centavos) da

Coma "Lucros do Exercício a Distribuir", certo que, em relação

_o aumenio com tais parcelas haverá a consequnte distribuição

proporcional entre os aluais acionistas das ações dai oriundas, ar-

í-,-edond..rdo-»e quanto possível as frações, e a parte restante do

aumento, ou seia, CrS 7.891.500.00 (sete milhões, oitocentos e no-

v.-nia c um mil e quinhentos cruzeiros), por subscrição a se reali-

z.r em dinheiro, de 789.150 (selecentas e oitenta e nove mil cento

e cinqüenta) novas ações ordinárias e nominativas, do valor nomi-

nal de CrS 10,00 (dez cruzeiros) cada uma, indivisíveis. Essas ações

deverão ser inieqralizad.-s em 50% (cinqüenta por cento) do seu

vlor no alo d., subscrição, e o rcstanle deverá ser realizado no

prazo máximo de um (I) ano, mediante chamadas da Diretoria, po-

dendo todavia, o acionista antecipar total ou parcialmente o ps-

gamen.o da importância por ele devida. Autorizado o »»™<«°

p. Ia A-embléia Geral, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta)

dias oara o exercício do direito de preferência á subscrição do

aumento de capital em dinheiro, a coniar de avisos que a Diretoria

fará publicar na forma da Lei das Sociedades por Ações. Aumen-

tscio o capilal social com o aproveitamento das Contas acima re»

feridas e subscrito o rcstanle do aumento, cuia aprovação ocorrera

cm reunião 3 ser convocada, deverá a Assembléia reformar o arti-

go 7.° dos E.tatulos Sociais, mantidos os seus parágrafos, o qual

..a.srrá a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 7.» - O capital

.ocial e de CrS 12.000.000,00 
"(doze 

milhões dc cruzeiros), dividi-

do em I.200.C0C (hum milhão e duzentas mil) ações ordinárias, no-

...inativas, do valor nominal dc OS 10,00 (dez cruzeiros) cada uma,

indivisíveis". Esta a proposla que submetemos á vossa aprovação.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1972. aa) MARCOS TITO TAMOYO

DÃ" SILVA - Direlor Superinlendente. EPAMINONDAS MOREIRA

DO VALE - Direlor"; 2) PARECER DO CONSELHO FISCAL - Srs.

acionistas: Os membros do Conselho Fiscal da NOVO RIO - CRE-

DITO IMOBILIÁRIO S/A, tendo examinado a Proposta da Direto-

ria de 28 do corrente á autorização para aumenio do capilal so-

ciai de CrS 3.402.600,00 (trás milhões, quatrocentos e dois mil e

seh-enios cruzeiros), Inteiramente realizado, para CrS 12.000.000,00

Idore milhões de cruzeiros), sendo que CrS 7.891.500,00 (sele mi-

Ihõe,, ollocenlo, e novenla e um mil e quinhentos cruzeiros), com

a emissão de 789.150 (sotecõrtl-, e oilenta e nove mil cc-nlo e cin»

quenta) açõos ordinárias, nominativas, para subscrição cm dinhei-

ro, inlcgralizadas em 50". (cinqüenta por cento) no ato da subs-

crição o o saldo a se realizar no prazo máximo de um (1) ano, con-

cedenclo-se o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito

de preferência à subscrição dessa parcela do aumento pelo, acio-

nislas; e CrS 705.900,00 (selccentor. e cinco mil e novecentos^cru-

/eiros) cobertos em parte com aproveitamento da Conta de "Cor-

recão Monetária do Capilal CrS 704.151,74 (selecento, • quatro

mil, cento e cinqüenta e um cruzeiros e setenta e quatro centa-

vos), e o resíduo CrS 1.748,26 (hum mil, setecentos e quarenta e

oito' cruzeiros e vinte e seis centavos), com aproveitamento de

parte da Conta "Lucros do Exercício a Distribuir", tudo o qua foi

vcrifkado na contabilidade da empresa, por este Conselho Fiscal,

certo que, em relação ao aumento de capital com aproveitamento

dêicas comas, ss 70.590 (setenta mil quinhentas e noventa) «çõe,

que sírão emitida:, serio distribuídas proporcionalmente entre os

atuais acionistas, como bonificação, arredondando-se quanto possf-

vei as (rações, tudo o que trará como conseqüência a reforma do

arligo 7.° cios Estalutos Sociais, mantidos os seus parágrafos, nos

termos da Pi oposta da Diretoria - são de parecer que a mencio-

nada Proposta merece ser aprovada pelos srs. acionistas, por con-

sullar os interesses da sociedade. Rio de Janeiro, 29 de agosto de

1972 ,-..) FERNANDO CÍCERO DE FRANCA VELLOSO; RAMON FER-

NA\'DEZ CONDE e HAMILTON FIRME MACIEL". Submetidos tais

documentos à deliberação da Assembléia, foram os mesmo, unani-

memento anrovados, ficando deliberado ainda que « Diretoria faria

publicar, nos lermos da Lei das Sociedades por Ações, aviso ao,

acionistas com o prazo de 30 (trinta) dias, a fim de ser exercitado

o direito de preferencia à subscrição das novas ações oriunda, do

aumento de capilal para subscrição cm dinheiro, ora aprovada, e,

afinal, convocaria nova Assembléia Geral Extraordinária, após de-

corrido esse prazo para efetivação do aumento aprovado pela pre-

sente Assembléia. De acordo com a parte final da Ordem do Dia,

o Presidente declarou livre a palavra, e como ninguém a solicitasse,

nem nada mais houvesse a Iralar, encerrou a reunião, antes la-

vrando-se a presenle ata que. depois de lida, achada conforme

e aorovade, é assinada pelos acionistas presentes. Rio de Janeiro,

CS d- setembro de 1972. Sequem-se as assinaturas de: MARCOS TITO

TAMO'-'0 DA fiLVA - Presidente; CARLOS EDUARDO FURTADO

DA SILVA CORRÊA - Secrelário; p/MT - ADMINISTRAÇÃO E PAR-

TICIPACÒES S/A. MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA - Diretor

Presidente, e EPAMINONDAS DO VALE - Diretor Superintendente;

SÉRGIO CARLOS ABRUZZINI LACERDA; e p/ CONSTRUTORA ZEIN

S/A, AHMAD MOUKHTAR ZEIN. A presente é cópia fiel da ata la-¦

vracía em livro próprio. Rio dc Janeiro, 08 do setembro de 1972.

NOVO RIO - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S. A.

MARCOS TITO TAMOYO DA SILVA * EPAMINONDAS MOREI-

RA DO VALE ,„

. _"J
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negocio-Por dentro do

Radar leva Delfim a

ssociar na França

Con-ordânciadePompidou Eletrobrás terá
leva MCE a reunir cúpula
em Paris no próximo mes

ne

7101

í

o «^r^í^r
^mm_mimê£m

é nos dias 19 e 20finalmente,

os recursos para
fazer Sete Quedas

, , ¦ ,,,.,-,• , 1." Cadcrríò
JORNAL DO BRASIl

Oposição elogia decisão de j
Mediei de reduzir correção
monetária e creditar o PIS

SS _M2**_i_____«° pres'-

,oife poro m]W2„,,„ „_,-„ « instalação de
ml° 

fJTrTdaT obS o iriangtdo Rio,

diííos iiiciiisínalizados.
n <?r Dd/itn Neíò permanecerá cm Paris

__ZigS%!kj£^:iSS&
nistros Giscard ^«g^i e do Comércio.

alem do Vicp.-';"a'l"11,re,ariajs c banqueiros
ác diversos MereJnempnjraium ^^ g „.

data inicialmente P^ftóg & fêftono final da
de outubro próximo O a.nnçio foi tm io ^
tarde de ontem nc, Pslacio do 

g^Vcarta-con-e outros participantes «cgejara dQU a0
. aviada pele.Residente GeoiR Minlstros.

franceses. No dia 20 estará em
¦dto 

22. em Bonn, tençora wai.. ii«Io do

Ío brasileiro ^^bTk d"scram ontem,
F?nlesd0__emuo sdo 

".Sro 
brasileiro

no üto. gue os íitixWf ao 
d0 flIem„0 a

;ançados em março o » 
Ç«cao ao

99,5% fSf S européias
ano. estão cotados no;e»«s _

favoráveis.

O nat» lançamento no «ator de 100 mi-

Comum scra.' 
lente pi

de outubro próximo O a

S_1_^£^&í_g^.«--.
Essa decisão I01.^^'^o?acordos mini-

mo, pelo Pre«dente'KSnM reSniões dos Minis-
mos de princípios concluído^i nas *eu™° dos 10
tros das Relações Exteriores e 

^nJanem-Roma. A
do, MCE, no começo^ desta 

ps^pfdou era de mar-
idéia original do P^swente cooperação

bSarS SSlp^P-o *****
a se contentar com muito menos.

.NTERESSES PESSOAIS ros da Franc, no

. Brasilia —
da República

ções bem /auqrauetó

moeSdem^oJg^«^?S
peto Ministro Dcl/wn «eio. u

fe Hdera^operoçaío em^octo o me 
^

ropcií, informa que o'--¦'"•--- m0?ietárias

rnifirão aporá «ma taxa dc 3
«penas 6.33% ao ano.

per-
itros na base de

Feira brrt-ileiYtt
O Senador iraniano Ziaijugeriu ontem ap

¦ w^ThtduTfVTa"- 
~dóComércio, Sr. Pra-

Ministro da Indus ti a 
^aa _._+;-w /?<• Morais, a rca'_a •_,,,,,„ ,,,P7;>orTeerã, para uma metnuitini de Morais.m^m§msm__s

_r;;sr?rnrresifí»r,».«-
pais. . .

:p"j,s'a,s..\«/'v»?-„(:i!';
.70. A Argentina mandoul-4 aragtta

Alemanha Ocidental. 63, *&*$$&'

S _?S_T? 2S ?_3*m* 3<
Ílses'eKeSm «pintado, «a Feira.

"Biisíiim* Jfeefc?' e o Bi^tsU

rietário, ao utilizar-se das desvalorizações pt

quenas e constantes do cruzeiro.

Explica a revista que o pensamento brasi-
irírnéo de que, fazendo modificações pe-1 
Zal e ctZntcl no ^r extern,J^

moeda, a taxa dc cambio se altera suavemen
Te e seguindo um padrão estabelecido.

Posse na Bolsa

Está confirmada para se.unda-grfl,^
17 horas, a posse do novo superintendente-
nrral da Bolsa de Valores do Rio, Sr. Alternar
ndmdeCastiUio. O cargo vinha sendo exer-

ZTinãríZnente pelo Sr. Fernando de Car-

valho.
Scaundo o Sr. Alternar Dutra de Castilho
"são manter amplo e permanente

um todas as entidades fo 
mercado de

O novoyupj*ntendên te dc B«Jja£

'A conferência de cúpula
do MCE será dominada pe-
los interesses eleitorais dos

principais lideres europeus,
o que poderá produzir al-

guns resultados inespera-
dos. Para o Premier britam-
co, Edward Heath, e o
Chanceler alemão, wliij
Brandt, da mesma maneira
que para o novo Governo
italiano, um sucesso dessa
reunião seria de grande im-
nortancia para suas respec-
Uvas políticas internas.
Oficiosamente, entretanto,
não se esperam decisões es-
petaculares da conferência
de cúpula dos dirigentes eu-
ropeus a não ser, talvez,
uma certa harmonização de
suas políticas antiinflacao,
com a adoção de algumas
medidas comuns.

No plano monetário, onae
o Presidente francês espe-
rava obter uma unanimida-
de em face das futuras
negociações para a reforma
do sistema monetário inter-
nacional, sabe-se que ne-
nhum acordo será possível,
devido ao interesse da Gra-
Bretanha em manter a 11-
bra flutuando durante mau
alguns meses.

A maior parte dos pareci-

MCE já'fez 
saber que não aceita as

teses francesas, que imp -

cariam, caso fossem adota-
das uma verdadeira onosi-
ção' aos Estados Unidos e ao

papel do dólar.

O Presidente
iit ;ii_  encaminhou

¦ao Congresso Projeto de Lei
Complementar que autoriza
a instituição de empréstimo
compulsório em favor da
Eletrobrás destinado a
financiar equipamentos,
materiais e serviços _neçes-
sários à execução d.
centrais hidrelétricas c tei-
monucleares e outros ser-
V_m 

s«a Exposição de
Motivos, o Ministro ú_xs
Minas e Energias. Sr. Da
Leite menciona como cias
mais importantes as cen-
trais previstas para o rio
Paraná, de Ilha Grande e
Foz do Iguaçu, compreen-
tíéndo o potencial de Sete
Quedas, com aproveitamen-
to previsto entre 10 c i-
milhões de kW.

dc
, as
na

ÚNICO PRAZER

Nesse terreno, entretanto,
o Governo francês devera
ter a satisfação de ver a
Alemanha Ocidental defeiv
der numa reunião inter-
nacional suas teses sobre as

paridades fixas.
O problema do ouro e o

seu papel no novo sistema
monetário não deverão
sequer ser debatidos Isso
porque os europeus, inclu-
eive os franceses, sabem
muito bem que nenhuma
decisão nesse campo poderá
ser tomada antes de reali-
zacão das eleições _?£«<»-
ciais nos Estados Unidos,
_m novembro próximo.

Os interesses nacionais,
que no caso, se confundem
com os interesses eleitorais
dos governantes europeus
que participarão da confe-
rencia de cúpula de Pana,
deverão impedi" qualquer
acordo importante nessa
reunião.

O PROJETO
O projeto estabelece que,

enquanto náo ocorrer o lan-
çamento do novo empre-'-
timo, permanecera a cu-
branca do empréstimo com-
nulsório instituído pela Lei
n? 4 156, de 28 de novembro
de 1962, com suas alterações
posteriores, sem a.s limita-
cões contidas na lei comple-
montar proposta e limitada
à referida cobrança a 31 ue
dezembro de 1973.

A exposição de motivos
destaca que a Constituição
federal deixa ao critério da
Lei Complementar a fixa-
cão dos casos excepcionais

especiais que ensejarão o

lançamento dc empréstimos
forçados.

Assim, observa, a Eletro-
brás contará com os recur-
sos necessários para dar
continuidade ao programa
de obras a cargo do Gover-
no. Ressalta que a grande
b a r ragem-reservatorio cie
Sobradinho, no rio Sao
Francisco, chave para cx-
pansão de Paulo Afonso c
do grande projeto de Xingo
no cannyon. à jusante
Paulo Afonso e, lambem
nova s hidroelétricas
Amazônia, dentro do esforço
coniunto do Governo da in-
tegração desta vasta area.

Considera o Ministro Dias
Leite que, ocupando a
Amazônia uma das mais ri-
cas áreas do território naci-
onal. o aproveitamento dc
suas potencialidades e sua
integração econômica com
o resto do pais correspon-
dem a um imperativo que
não mais pode ser retar-
dado. sob pena dc graves
riscos à unidade do desen-
volvimento brasileiro.

"Dessa forma, ao tempo
em que marcha célere a im-
plantação da Rodovia Tran-
.amazônica, é Imprescin-
divel que se ofereçam os
elementos básicos para a
fixação e irradiação do pro-
gresso econômico e social
na região, dotando-a de
energia elétrica, componen-
te infra-estrutural tao relê-
vante quanto o da política
rodoviária".

ção monetária, dc expedn cenr» hto económjCc

renda." m-onunciamento

vanos ni-im-iwo _w -—- - . . f_i_s "o p.esi-

wâwmãÊiê
SEM ILUSÕES

O Sr. Franco Montoro
afirmou, contudo, que 

"os

trabalhadores beneficiados
náo devem ter ilusões, pois
a quota de CrS 100,00 des-

finada a cada um será
apenas contabilizada c m

seu nome". O recebimento
só poderá ser feito em caso
do aposentadoria, casamen-
to ou invalide-. Isto é: de

pronto, o.s beneficiados
nada receberão. Além disso

trata-se de medidas parei-
ais que só remotamente
corrigem os defeitos do
atual modelo de desenvol-
vimento, concentrador e in-
tensivo cm capital.

__ o que se impõe ao

pais, é o encaminhamento
de um processo de desen-
volvimento integrador e In-
tensivo em mão-de-obra
como têm insistido ilustres
economistas brasileiros ~-

concluiu o Senador Franco
Montoro.

reiceiro Mundo no FMI
mudança dc saque

contato com
capitais. O n__. .

ieboí e Regatas.

Modificações no CIP

n .r Raul Hazan c o novo secrctário-cxc-

_rlS'rrssL_ps
ZMeimã^Mel. que ocupava a direção do

CIP desde o seu inicio.

portaria neste sentido foi ontem assinada

peJMSodalr^aedo^e^S^

quer
Washington (Latin-ANSA-

jB) — Os delegados dos

24 paises do Terceiro Mun-

do decidiram, ontem, exigir

do Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI) modifica-

ções no sistema de quotas
do organismo e relacionar
os Direitos Especiais de Sa-

que (DESi com a ajuda ao

desenvolvimento econômico
dos paises em desenvolvi-
mento.

No entanto, a agência
ANSA dc informações decla-
ra que a posição reformista
do bloco dos 24 paises fren-
te aos Direitos Especiais de

Saque foi desmentida por
um porta-voz das nações
cm desenvolvimento. Segun-
do alguns banqueiros, a

missão dos delegados do
Terceiro Mundo não é essa,
como se observa no temário
da reunião. Terminou on-

reunião dctem à noite uma r
três dias entre os delegados.

OTIMISMO BRASILEIRO

O Embaixador do Brasil

na Inglaterra, Sr. Sérgio

Correia da Costa, reafir-

mou ontem seu otimismo a

respeito das possibilidades
comerciais a serem abertas
aos produtos brasileiros pe-
Ia adesão da Grã-Bretanha
Irlanda. Noruega
marca
nômica Européia (CEE).

Em palestra proferida na
sede da Associação de Ex-

portadores Brasileiros
iAEB), o Embaixador Cor-
reia da Costa informou que
o Itamarati está elaborando
um trabalho completo c;ue
esclarecerá os empresários
sobre o novo mercado que
representará a Comunidade
dos Dez para

e

La Nacion" exige
decisão da ONU

Buenos Aires (Latin-JB> planejam construi^uma^rc
__ o matutino La Nacion
afirmou ontem que o Brasil
deveria aguardar um pro-
nunciamento das Nações
Unidas antes dc concretizar
seus planos no salto das
Sete Quedas, no rio Paraná.

O chefe da delegação ar-
gentina na Comissão Téc-
nica Mista com o Paraguai
para a hidrelétrica de Ya-
cireta-Apipé, General Hec-
tor D'Andrea, afirmava ao
regressar de Assunção que
a central começará a gerar
energia em 1980.

Exigências modernas da
América Latina levam BID
a renovar sua estrutura j

Washington (UPI-JB) - O presidente do.Ban-
._ Tnfpramericano de Desenvolvimento (BID), An-
tónio èm Mena, anunciou ontem uma reorgam-
Scão na estrutura básica da instituição, baseada
em acSlos adotados por sua diretoria executwa.

SOLIDARIEDADE

e Dina-
a Comunidade Eco-

Sob o título de Pressa
Questionável, o editorial de
La Nacion pergunta se nao
"corresponderia mais ao es-
pinto de solidariedade con-
tinental e a amizade que 11-
ga o Brasil ã Argentina
aguardar o pronunciamento
dã Assembléia Geral das
Nações Unidas" antes de •

concluir a represa de Sete
Quedas.

O pron unclamento ao
qual se refere La Nacion é
a necessidade ou nao de
"deixar devidamente es-
tabelecido em que medida
a utilização por um estado
das águas de um rio pode-
ria prejudicar os demais
paises que compartilham
este curso fluvial."

A Argentina e o Paraguai

presa e uma central hidre-
létrica em Yacireta-Aplpe,
também nas águas do rio
Paraná, porém abaixo de
Sete Quedas. O G e n e ra 1
D'Andrea afirmou que uma
parte substancial do tra-
cado já foi aprovado na ui-
tinia reunião em Assunção
e as conversações entrarão
agora na etapa dos estudos
de viabilidade técnico-
econômica e financeira.

"Persistem porém sérias
divergências sobre o projeto
definitivo, uma vez que o
Paraguai se opõe a que cer-
ca de 1 500 quilômetros qua-
drados de seu t e r r i t ó r i o
sejam inundados.

DIREITO
La Nacion, entretanto, diz

que "ninguém pode indicar
ainda qualquer objeção va-
lida para a construção da
hidrelétrica em que o Brasil
se empenhou. A nossos vizi-
nhos assiste o direito de er-
guê-la."

Segundo o editorial, exis-
te incerteza sobre se efeti-
vãmente a utilização das
águas do rio Paraná em
Sete Quedas irá afetar sen-
amente o volume do curso
abaixo deste ponto ou pro-
vocará sua poluição e por
isto "seria melhor nao
apressar as conclusões an-
tes do pronunciamento do
organismo mundial."

Ao anunciar a reforma, que será executada
Comissão de Coordenação do BID, < . . „

& q^oleu objetivo é "dinamizar e aperfeiçoar

feèt«^_s
econômico e social da America Latina.

das obras em execução.
Desta modo, o Banco sc
vinculará mais estreitamen-
te aos esforços de desenvol-
vimento dos países mem-
bros e os seus escritórios re-

O PLANO

O plano de reorganização,
que reflete os pontos-de-
vista da diretoria executiva
e da alta administração do
Banco, baseia-se em re-
comendações feitas pela fir-
ma consultora Booz, Alien'
and Hamilton, e inclui os
seguintes aspectos:

_ A reestruturação e o
fortalecimento das repre-
sen tações do Banco nos pai-
ses da América Latina, para
que participem mais eficaz-
mente nos aspectos relacio-
nados com a identificação
e a preparação de projetos,
na administração dos cm-

préstimos e na supervisão

gionais contribuirão para
acelerar ao máximo a
execução das obras e o rit-
mo dos desembolsos.

_ O estabelecimento e a
organização de uma audito-
ria na sede do Banco, dire-
tamente subordinada a pre-
sidência e à vice-
presidência executivas, com
o objetivo de assegurar o
melhor cumprimento das
políticas operativas e o
aperfeiçoamento dos_ sls-
temas de administração da
instituição.

o Brasil.

Pratini de Morait
AGENTE/DISTRIBUIDOR

^^__Z.VZST^^:^rm'i

são de
Conselho. As primeiras ^gj*g?-^ dc
que a substituição foi devida ao v™<-
demissão do titular.

\MM^Mí_m_rMo CIP, soube-se que o órgão
,_,__. „,._ _ias par. _

aumente dos laminados na^Iano?

Empresa Britânica de Smbilo internacional em fase de rápida

expansão, especializada em avançado sistema de controle de tem-

peratura para (ins industriais, particularmente para

plásticos, siderúrgicas e embalagens de

8—-MBH

pedido pelas empresas do setor.

Maior hidrelétrica

ndústrias de

limentacao PROCURA Dl-

So rGÉNTE/DIsfRIBUÍDOR-pARA REPRESENTAR A COMPA-

NHIA EM TODO O "W"-^^ 
u_. voz quc 0 Agen,e

aos clientes.
entrevistas no Rio do Janeiro

Habilitação técnica
deverá dar assistência técnica

Os interessados poderão marca

c em São Paulo em setembro/outubro.
Respostas (de preferência em inglês) para

Jornal sob o ll.0 P-27.263.

a Portaria deste
(P

__W____ MERCADO ABERTO
(Open Market)

IBC reabre os registros de

exportação de caíé sem

alterar nível tle preços

rmmÊmm
f_^r^«__P,emSráo, os regi,
S para vendas de café solúvel.

da-felra corresponderão ;'.o

na Sibéria,

uma
O empreendimento, devido

técnicas, permite a
suas carac-
obtenção dc

teristicas técnicas, v«?«»- - 
sendo absor-

energia a ^ixo^tsto.juejst a*J*^^

vida poi
*^adaT^e outros setores
vida por grandes, complexosJk

Ztáwlioa dínáoferrosos, maqui-

nas

EXPRESSAS

íW^aiÊ8_SS_3Ç•_m_m^i§^'£sm
das Organizações Rodoviárias ao _g_

aberta dia18 ^oximoemBt^a¦•
xaco Brasil W«g» essências flores-
de distribuição de<mMas de es ^ _?n
tais em seus postos dt W Abasteci-
colaboração com a SectUana da
mento e 

cultura 
do Governo^

Guanabara. • A M'c° ""„ , milhões (CrS 12
trato âe empréstimo âeVS$ 2 my

milhões) com o B*™*Jfvlan0 de inversão
America, como parte de nviplano 8 à
da ordem de C S 30 

^f^mpra de maqui-
construção de WS d0s produ-
nanas de precisão Va>«™ia«" rcVrescnlam
tos 1^''icados relLZZtaL 

"m 
cada veículo

50i_SSSSSÔtò do no»o
nacional. • waai ',__,,„ 

orltem velo incorpo-

TaJarT,surgirá na nuajuenos Aves, 330,

cn área comercial âa SAARA.

CIMENTO ARATU S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

GEMC-RCA-72/210
C.G.C. MF - N.° 15.847.775/001

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

SOBRE AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
ARTIGOS 34/18

O BRADESCO .nforma que operou,

laxas médias de desconto, ao ano:

Maturidada Venda Compra |
5,00 16,00
7 00 16,50
14,20 16,93
15,33 16,95
15.46 16,95
15.47 16,97
15,45 16,97
15.48 16,98
15.50 17,00
15.51 17,00
15,51 17,00 j
15.51 17,00 i
15.52 17,02 

'

20-09-72
27-09-72
04-10-72
11-10-72
18-10-72 •

25-10-72
01-11-72
08-11-72
15-11-72
22-11-72
29-11-72
06-12-72
13-12-72

dia

Maturidade

20-12-72
27-12-72
03-01-73
1001-73
17-01-73
24-01-73
31-01-73
07-02-73
14-02-73
21-02-73
28-02-73
07-03-73
14-03-73

-72, às seguintes

Venda Compra

15.52 17,15
15.53 17,15
15,53 17,22
15.53 17,24
15.54 17,24
15.56 17,25
15.55 17,23
15.57 17,28
15,57 17,30
15,57 17,30
15.56 17,30
15.57 17,30
15,57 17,30

SEM NOVIDADES

A Resolução Indica que os
registros reabrirão segunda-
feira com as regras fixadas
até duas semanas atras:
preços minimos dc 55 cen-
tavos de dólar por libra-
peso e a quota de contribui-
cão ("confisco cambial ) a
ÚSS 23,96 por saca expor-
tada de 60 quilos. Foi feito
um reajuste de 46 centavos
na quota de contribuição
por necessidade de correção
da paridade do cruzeiro com
o dólar.

Os negócios a serem re-
gistrados a partir de segun-

ano-convênlo 1972/73, que se
inicia em outubro. Admite-
se, com isso, que os regis-
tros correspondentes a em-
barque para setembro, ul-
timo mès do ano-convenio
1971/72, foram preenchidos
em meses anteriores.

Segundo o acordo tran-
sitório firmado há duas
semanas na Organização In-
ternacional do Caie (OIC),
sobre o novo ano-convenlo,
a quota brasileira de expor-
tação para o trimestre ou-
tubro/dezembro é de
4 569 296 sacas.

Comunicamos aos ¦  

desdo o dia 6 de setembro de

rralT^Vsobt a"s ^.7^.^15 NOM.NA.
T,VA5, relato ao exercício (indo em 31.12.71, aprovado pela

Assembléia Geral Ordinária de 2B.4.72.

da identidade e C.P.F. para
jurídicas.

CIAL
n.° 1,

senhores acionistas que esta ,„_.,.,.,
1972, através do BANCO COMER-

Rua Dobrct n.° 1, o dividendo

FERTILIZANTES i QPJtS
COMPANHIA PAUUSTA DE

É imprescindível
as pessoas tísicas e o

apresentação
C.G.C. para as pessoas

"-'"ytsVES,r.^BXrORD,NÁR.A
CONVOCAÇÃO dia 26 do

De acordo com
sendo observado o

Icoislação cm vigor esta

..gúlnie critério quanto ao Imposto de Renda na Fonte: os senhores acionistas dessa sociedade
sua sede social

1.
se sujeitam ao imposto do ronda

3.

As pessoas jurídicas não

o desconto de 15% de imposto de renda

cando excluída qualquer tributação

of.cionls.as residentes no exterior serão submetidos a

iposto de renda na tonle.

alé 30 de

na Fonte, (i-
declaração dc

25% de

Os dividendos
setembro cie 1972, s

co do Brasil 5.A. e

na íonle.

Comunicamos o

não reclamados pelos acionistas

,erão depositados cm conta vinc.u

ficarão sujeitos a 15% de imposto de ronda

Ficam convidados
de 1972 às 14,00 (quatorze) horas, em

Ordem do Dia":

Pmnosta da Diretoria, acompanhada de

0$ 18 720,000,00 (Dezoito milhões setecentos

C'a_:Tr^48BmOOO,00 
(Sete milhões quatrocentos

a se reunirem om

à Rua Pedro Américo,
Capital, a fim do deliberarem

setembro
sobre a seguinte

1 -
Parecer

e
do
vinte

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

_9 _ l.o andar, nesla Capital, a tim

de reservas com distribuição

e oi tenta c oi,o mil cruzeiros) pela ^«-^"^ propo(ía0 da cias-

a) ,||) novas ações, ordinárias e prefi
atual, ou seja 4 (quatro)CrS 7.488.uuu,-u ooie --,- -<-.- -u.ni.-¦ 

oito mil) novas aço-j, u  - ,
Cd?7.488.000 

(Sete "«^ 
^«** 

- «^ 
_' 

*$ '^.nl. 
por cento) sobre o capital

.. _.._ „n.,ulr_m. sendo dita dl-Irl-Ulc 6.792.000 
(seis milhões

¦ ¦ •¦ -ruzeiros) mediante suoscri cru«.iro) cadano venta

ic.ulada no Ban-

que possuírem, sev-_

novas ações para cada grupo de 10 (dez,
"°». 

79, 000 00 (Seis milhões setecentos

ordem de 25,91% (vtnle « cinco a noventa

dois mil cruz

preferenciai!

Rio do Janeiro,

novo telefone:

244-0505 - R-

15 rle setembro dt

uma,
crição na
edital.

Alleraçáo dos Estatutos Sociais.

Oulros assuntos do inlcresso social.

44

19/2.

•.Án Paulo, 15 de setembro dn 1972

COMPANHIA PAULISTA DE FERTILIZANTES

(a.) WILSON ALVES ARAÚJO
Direlor-Gerente

A DIRETORIA

-- --JB
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_Por dentro do negócio-—

Radar leva Delfim a

negociar na França

,° 
''_t^*mV^St £!Ü

dutos industrializados.
n <.>• Delllm Neio permanecerá cm Paris

dura°ntl%ua1!^
nistros Giscard »-»J}M^ do comércio,
jcan Charbonnel, daJ,~!dt Bcttencourt e
além ^¦¦V^^^^í^^^nquãros

no Rio, 9«c os Í!Í"'0S "°„.c,.cad0 
alemão a

lançados em marco no ™™°s J% a0

tões bem /a.oro.eis.
O «oro ^^fe^gSS

,Wes dc rnar^.serMonoa^o
peío Ministro vfJ^*m°'tod_ 0 mercado cu-
(,ue lidera a opeiração emtoaa, ^.j
/opc„ «g^gaJSSMS monetárias
„o exterior, a fo inação jonais, 

per-
e <_s condições %mmg£ jliros na base de
müirão aoora uma taxa ac j<u"
apenas 6,33<-,'o ao ano.

Veira brasileira

O Senador iraniano Ziai sugeriu onUinao
¦ . wi, rnfíii ./ria e do Comercio, Sr. Pra-

Ministro da Inãustr'arepnü"cio dc uma sc
«ni dc Morais, a ™l*fç™auma melhor
viana brasileira cm 

J^bmsK cm seu pais.
divulgação da ,^usní"" 6»""„ ™sp0rí-72 

uma

r^TSWíSSSÍí*»«"*!*
..ais.

O mafo. número de «npreg^Q^jg-

J70. A Argentina ^°^_u#55?^o í.ia,

.1.; *>.- Franco, 23. /ent c am*."- - •

JaísesíeSntm representados na Feira.

"B...s./u-s.s TFeek" e o Brosií

, títóma edição da -2arS^S

..e.«no, ao utilizar-se das desvalorizações pe

quenas e constantes do cruzeiro.

Explica a revista que o ^'«(.Se^í-
7_>.rn r o de _«c fazendo modificações pc
nenas e constantes no valor externo de sua

mo da. a taxa de cambio se altera suavemen-

fe e seguindo um padrão estabelecido.

Posse na Bolsa

Está confirmada para segunda-feira, às

1. horas, a posse do novo 
^in^ndente^rtnral da Bolsa de Valores do Rio, Sr. Alternar

D dia dc Castilho* O cargo vinha sendo exer-

cido interinamente pelo Sr. Fernando de Car-

valho.
seaunão o Sr. Alternar Dutra de Castilho

è sua pretensão manter amplo e permanente

sendo atualmente presidente do Botafogo tu

tcbol c Regatas.

Modificações no CIP

n <.. Raul Hazan è o novo secretário-exe-
m,?o , ó ro selho Intcrministerial de Preços

%p, íubsum o Sr. Chateaubriand Dina

ZldciTaieMcZ, que ocupava a direção do

CIP desde o seu inicio.

que a substituição foi devida ao v^t
demissão do titular.

pedido pelas empresas do setor.

Maior hidrelétrica

Foi inaugurada 

'r^_t\^m\WS^

a usina hidrelétncadeK^sno^ 
i

O empreendimento, devido 
^«£

teristicas técnicas permite a °»°Sor-

energia a baixo «"%*££das indústrias

SSC SAcfdfS£osos, 
máqui-

ZTpesadas, entre outros setores.

Concordância de Pompidou Eletrobrás terá
leva MCE a reunir cúpula
em Paris no próximo mês

n * /Qunnriil) — A conferência de cúpula

de outubro P1,0Xim%°^n^10Eisev. depois que os
tarde de ontem na» !e°Cet è.am aVarta-con-
nove outros PMjtelgjtM iegam dQU a0
vite, enviada pelo Presidente^o^ rájnlstros.
C"CeSa"eaci5°o" ?o°maeüaC s=m muito gMg

tros das Relações Extenoies eu em-Roma. A
do MCE, no começo desta 

^mana ._idéia original do 
Ç^enje 

Fompi . ~0
car a reunião de PaUs «_m o_ comum euro-
politica e a formação de uma neiue 3°.^^ di_

05 recursos para
fazer Sete Quedas

. . __ i„..„r.,-,.ni.tr. rip enmrc
Brasí/in -- O Presidente

cia República encaminhou
ao Congresso Projeto de Lei
Complementar que autoriza
a instituição de empréstimo
compulsório em favor da
Eletrobrás destinado a
financiar equipamentos,
materiais e serviços neces-
s_.i-.o_ à execução, de
centrais hidrelétricas c tei-
monucleares e outros sei-
VE°m 

sua Exposição de
Motivos, o Ministro das

Energias, Sr. Dias
política e a «^SaV^1^ íròfundaVdi- 

Müjm ;—rcomo das
fcia cm matéria monetan^mw^ am Lei , ^ as oen.**mm^'.£i asasSÊ. ?S_n?S.°"S-

ros da França no MCE ja \ 
&Q Iguaçu. compreen

fez saber que não aceita as
teses francesas, que lmp -

cariam, caso fossem adota-
das uma verdadeira onosi-
ção aos Estados Unidos e ao

papel do dólar.

vérêências entre us ll,--l.l_yj'" ~~

a se contentar com muito menos.

INTERESSES PESSOAIS

'A conferência de cúpula
do MCE será dominada pe-
los interesses eleitorais dos

principais lideres europeus,
o que poderá produzir al-

guns resultados lnespcra-
dos. Para o Premiei* britanl-
co. Edward Heath e o
Chanceler alemão, wili>
Brandt, da mesma maneiia
que para o novo Governo
italiano, um sucesso dessa
reunião seria de grande im-

portancia para suas respec-
Uvas politicas internas
Oficiosamente, entretanto,
não se esperam decisões es-
petaculares da conferência
de cúpula dos dirigentes cu-
ropeus a não ser, talvez,
uma certa harmonização de
suas politicas antiinflaçao,
com a adoção de algumas
medidas comuns.

No plano monetário, onde
o Presidente francês espe-
rava obter uma unanimida-
de em face das futuras
negociações para a reforma
do sistema monetário inter-
nacional, sabe-se que ne-
nhum acordo será possível,
devido ao interesse da Gra-
Bretanha em manter a 11-
bra flutuando durante mais
alguns meses.

A maior parte dos pareci-

ÚNICO PRAZER

Nesse terreno, entretanto,
o Governo francês devera
ter a satisfação de ver a
Alemanha Ocidental defen.-
der numa reunião inter-
nacional suas teses sobre a*,

paridades fixas.
O problema do ouro e o

seu papel no novo sistema
monetário náo deverão
sequer ser debatidos Isso
porque os europeus, mclu-
sive os franceses, sabem
muito bem que nenhuma
decisão nesse campo poderá
ser tomada antes de reali-
facão das eleições presiden-
ciais nos Estados Unidos,
em novembro próximo.

os interesses nacionais,
aue no caso, se confundem
com os interesses eleitorais
dos governantes europeus
que participarão da confe-
rência de cúpula de Paris,
deverão impedir qualquer
acordo importante nessa
reunião.

dendo o potencial dt Sete
Quedas, com aproveitamen-
to previsto entre 10 e i-
milhões dc kW.

O PROJETO
O projeto estabelece que,

enquanto não ocorrer o lan-
çamento do novo empre.**-
timo, permanecerá a co-
branca do empréstimo com-
pulsório instituído pela Lei
n« 4 156. de 28 de novembro
de 1962, com suas alterações
posteriores, sem as limita-
ções contidas na lei comple-
mentar proposta e limitada
à referida cobrança a 31 ae
dezembro de 1973.

A exposição dc motivos
destaca que a Constituição
federal deixa ao critério da
Lei Complementar a fixa-
cão dos casos excepcionais
é especiais que ensejarão o

lançamento de empréstimos
forcados.

Assim, observa, a Eletro-
bras contará com os recur-
sos necessários para dar
continuidade ao programa
de obras a cargo do Gover-
no. Ressalta que a grande
bar ragem-reservatorlo dc
Sobradinho, no rio Sao
Francisco, chave para ex-
pansão de Paulo Afonso c
do grande projeto de Xingo,
no cannyon, à jusante dc
Paulo Afonso e, também, as
novas hidroelétricas na
Amazônia, dentro do esforço
conjunto do Governo da in-
tegração desta vasta área.

Considera o Ministro Dias
Leite que, ocupando a
Amazônia uma das mais ri-
cas áreas do território naci-
onal, o aproveitamento de
suas potencialidades e sua
integração econômica com
o resto do país correspon-
dem a um imperativo que
não mais pode ser retar-
dado, sob pena dc graves
riscos á unidade do desen-
volvimento brasileiro.

"Dessa forma, ao tempo
cm que marcha célere a lm-
plantação da Rodovia Tran-
samazónica, é imprerein-
divel que se ofereçam os
elementos básicas para a
fixação e irradiação do pro-
gresso econômica e social
na região, dotando-a de
energia elétrica, componen-
te infra-estrutural tão relê-
vante quanto o da política
rodoviária".

Oposição elogia decisão de
Mediei de reduzir correção
monetária e creditar o PIS

- „ i .<5,if.uv*?al. —- O Senador Franco,
?il° ?hSra sl SSe ontem que "merece os!

Montoro (,MDp-s*V^ „ determinação do Presi-
rrolausos dos bvasileu-os a oeieim»"*v ,
dente da ^^íJSffl&SSSHB 8 sua

aSBSSHBSÍfei
SEM ILUSÕES

O Sr. Franco Montoro
afirmou, contudo, que "os

trabalhadores beneficiados
não devem ter Ilusões, pois
a quota de CrS 100,00 des-

tinada a cada um será
apenas contabilizada e m

seu nome". O recebimento
só poderá ser feito em caso

de aposentadoria, casamen-
to ou lnvalidez. Isto é: de

pronto, os beneficiados
nada receberão. Além disso

trata-se de medidas parei-
ais que só remotamente
corrigem os defeitos do
atual modelo de desenvol-
vimento, concentrador e ln-
tensivo em capital.

_ o que se impõe ao

pais, é o encaminhamento
de um processo de desen-
volvimento integrador e ln-
tensivo em mão-de-obra
como têm insistido ilustres
economistas brasileiros —

concluiu o Senador Franco
Montoro.

"La Nacion" exige
decisão da ONU

tem à noite uma reunião dc

três dias entre os delegados.

Terceiro Mundo no FMI

quer mudança de saque

Wa-sTiington (Latíh-ANSÀ-
jB) __ Os delegados dos

24 paises do Terceiro Mun- OTIMISMo BRASILEIRO
do decidiram, ontem, exigir

do Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI) modifica-

ções no sistema de quotas
do organismo e relacionar
os Direitos Especiais de Sa-

que (DES) com a ajuda ao

desenvolvimento econômico
dos paises em desenvolvi-
mento.

No entanto, a agência
ANSA dc informações decla-
ra que a posição reformista
do bloco dos 24 países fren-
te aos Direitos Especiais dc
Saque foi desmentida por
um porta-voz das nações
em desenvolvimento. Segun-
do alguns banqueiros, a
missão dos delegados do
Terceiro Mundo não é essa,
como se observa no temàrio
da reunião. Terminou on-

Buenos Aires (Latin-JB)
_ o matutino La Nacion
afirmou ontem que o Brasil
deveria aguardar um pro-
nunciamento das Nações
Unidas antes de concretizar
¦-eus planos no salto das
Sete Quedas, no rio Paraná.

O chefe da delegação ar-
gentina na Comissão Tec-
nica Mista com o Paraguai
para a hidrelétrica de Ya-
cireta-Apipé, General Hec-
tor D'Andrea, afirmava ao
regressar de Assunção que
a central começara a gerar
energia em 1980.

O Embaixador do Brasil

na Inglaterra, Sr. Sérgio

Correia da Costa, reaíir-

mou ontem seu otimismo a

respeito das possibilidades
comerciais a serem abertas
aos produtos brasileiros pe-
Ia adesão da Grã-Bretanha,
Irlanda, Noruega e Dina-

marca ã Comunidade Eco-

nómica Européia (CEE).

Em palestra proferida na
sede da Associação de Ex-

portadores Brasileiros
(AEBi, o Embaixador Cor-
rcia da Costa informou que
o ltamarati está elaborando
um trabalho completo c,ue
esclarecerá os empresários
sobre o novo mercado que
representará a Comunidade
dos Dez para o Brasil.

SOLIDARIEDADE

Sob o titulo de Pressa
Questionável, o editorial de
La Nacion pergunta se nao
"corresponderia mais ao es-
pirito de solidariedade con-
tinental e a amizade que 11-
ga o Brasil à Argentina
aguardar o pronunciamento
da Assembléia Geral das
Nações Unidas" antes de •

concluir a represa de Sete
Quedas.

O pron unciamento ao
qual se refere La Nacion 6
a necessidade ou nao de
"deixar devidamente es-
tabelecido em que medida
a utilização por um estado
das águas de um rio pode-
ria prejudicar os demais
paises que compartilham
este curso fluvial."

A Argentina e o Paraguai

planejam construir uma re-
presa e uma central ludre-
létrica em Yacireta-Aplpe,
também nas águas do rio
Paraná, porém abaixo de
Sete Quedas. O Gene ra 1
D'Andrea afirmou que uma
parte substancial do tra-
cado já íol aprovado na ul-
tinia reunião em Assunção
e as conversações entrarão
agora na etapa dos estudos
de viabilidade técnico-
econômica e financeira.

"Persistem porém sérias
divergências sobre o projeto
definitivo, uma vez que o
Paraguai se opõe a que cer-
ca de 1 500 quilômetros qua-
drados de seu território
sejam inundados.

Exigências modernas da
América Latina levam BID
a renovar sua estrutura

Washington (UPI-JB) -OFeSS^S
nn interamericano de Desenvolvimento (BID), An-
fônio Oit£ Mena, anunciou ontem uma reorgani-
zacão na estrutura básica da institução, baseada
IS acSdos"adotados por sua diretoria executiva.

Ao anunciar a reforma, quererá^g

ècotiômico e social da América Latina.'

DIREITO
La Nacion, entretanto, diz

que "ninguém pode indicar
ainda qualquer objeção va-
lida para a construção da
hidrelétrica em que o Brasil
se empenhou. A nossos vizi-
nhos assiste o direito de er-
guê-la." . _

Segundo o editorial, exis-
te incerteza sobre se eíetl-
vãmente a utilização das
águas do rio Paraná em
Sete Quedas irá afetar sen-
amente o volume do curso
abaixo deste ponto ou pro-
vocará sua poluição e por
isto "seria melhor nao
apressar as conclusões an-
tes do pronunciamento do
organismo mundial."

O PLANO

O plano de reorganização,
que reflete os pontos-de-
vista da diretoria executiva
e da alta administração do
Banco, baseia-se em re-
comendações feitas pela fir-
ma consultora Booz, Allen-
and Hamilton, e inclui os
seguintes aspectos:

_ A reestruturação c o
fortalecimento das repre-
sentacões do Banco nos pai-
ses da América Latina, para
que participem mais eficaz-
mente nos aspectos relacio-
nados com a identificação
e a preparação de projetos,
na administração dos em-

préstimos c na supervisão

das obras em execução.
Desta modo, o Banco sc
vinculará mais estreltamen-
te aos esforços de desenvol-
vimento dos países mem-
bros e os seus escritórios re-
gionais contribuirão para
acelerar ao máximo a
execução das obras e o rit-
mo dos desembolsos.

_ O estabelecimento e a
organização de uma audito-
ria na sede do Banco, dire-
tamente subordinada à pre-
sidência e à vice-
presidência executivas, com
o objetivo de assegurar o
melhor cumprimento das
políticas operativas e o
aperfeiçoamento dos_ sls-
temas de administração da
instituição.

:1 EXPRESSAS

das Organizações Rodoviárias ao

t,?T:S%t^l^rr™_;i
colaboração com a Secgjggr e 

(ad0 da
mento e Agricultura^ Governo ^
Guanabara. •, A.^^t^.^ mK6ès (CrS 12

viilhões) com o **"* °(J 
lan0 dc inversão

America, como pa rie de ™$£n 
deslinadoa à

da ordem de OSJO '"f °Qm 
dc mmi-

construção dc ™fci°se • dos prodll.
narlas de precisão, V^Vefa me representam
los fabricados pela W«M£ \Zla veiculozm?%m__Wmm
r:s»vvsv°'

AGENTE/DISTRIBUIDOR
Empresa Britânic. de Smbito inlern.clonal em fase dc rápida

cxpan.So, especializada em avançado sis.ema de controle cie tem-

pera,u.a par. fins industriais particularmente para ,ndu«r,„ d

plásticos siderúrgicas e embalagens de alimentação PR°C""A °'

NÂMICO AGENTE/DISTRIBUIDOR PARA REPRESENTAR A COMPA-

NHIA EM TODO O BRASIL.
Habilitação técnica é indispensável uma ve. que o Agente

deverá dar assistência técnica aos clientes.

Os interessados poderão marcar entrevistas no R.o de Jane.ro

c cm São Paulo cm setembro/outubro.
Respostas (de preferencie em inglês) para a Por.ar.a deste

Jornal sob o n.° P-27.263.

CIMENTO ARATU S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

GEMC-RCA-72/210
C.G.C. MF - N.° 15.847.775/001

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
SOBRE AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

ARTIGOS 34/18

Comunicamos aos senhor» 
^«^ ^ BA^CO^

n.° l, a razão ue i^/o . ,Drovaco pc a
TIVAS, relativo ao exercício findo env 31..1.2..71, aprovac,

Assembléia Geral Ordinária de 28.4.72.

É imprescindível a apresentação da identidade e C.P.F. para

TíiVs e o C G.C. para as pessoas jurídicas,
«s pessoas tísicas e o *..**¦-¦ i

Ott acordo com a legislação em vigor está sendo observa Io o

.eguime critério <,uan,o •. '™°»° d. "^ "" 
^

. A_ pessoas iurídicas não se sujeitam ao imposto de renda

9rai. ou optar 
^^i^^JSSSSfeí 

fi-

:J£°M"^Idíer^lbulaçâo 
n, declaração dc

3 óT^ionistas residentes no exterior serão submetidos a

25.o de imposto de renda na fonte.

»«»-=" s__^*m^^ssrmm
ASSESSOBIA DE A. UCAÇA

IS^^B^™

«ÍWfàmIMM1
MERCADO ABERTO

(Open Market)

IBC reabre os registros de

exportação cie café sem

alterai* nível dc preços

g$S£. _S"S_M1s»s_* - m
S para vendas de café solúvel.

SEM NOVIDADES

¦¦ __:¦, í ^.09-72 à< seguintes
O BRADESCO .nforma que operou, dia 15-09 72,

.,,,,s médias de desconto, ao ano:

Venda Compra |
16.00

Maturidade

20-09-72
27-09-72
04-10-72
11-10-72
18-10-72
25-10-72
01-11-72
08-11-72
15-11-72
22-11-72
29-11-72
06-12-72
13-12-72

5,00
7,00

14,20
15,33
15,46
15,47
15,45
15,48
15,50
15,51
15,51
15,51
15,52

16,50
16,93
16,95
16,95
16,97
16,97
16,98
17,00
17,00
17,00
17,00
17,02

Maturidade

20-12-72
27-12-72
03-01-73
10-01-73
17-01-73
24-01-73
31-01-73
07-02-73
14-02-73
21-02-73
28-02-73
07-03-73
14-03-73

Venda

15,52
15,53
15,53
15,53
15,54
15,56
15,55
15,57
15,57
15,57
15,56
15,57
15,57

Compra I

17,15 I
17,15 I
17,22 I
17,24 I
17.24 I
17.25 I
17,23 I
17,28 I
17,30 I
17,30 I
17,30 I
17,30 I
17,30 I

(P \

A Resolução indica que os
registros reabrirão segunda-
feira com as regras fixadas
até duas semanas atras*,
preços minimos de 55 cen-
tavos de dólar por libra-

peso e a quota de contribui-
cão ("confisco cambial ) a
TJS$ 23,96 por saca expor-
tada de 60 quilos. Foi feito
um reajuste de 46 centavos
na quota de contribuição
por necessidade de correção
cia paridade do cruzeiro com
o dólar.

Os negócios a serem re-
(listrados a partir de segun-I

\* I

I

da-íelra corresponderão r.o
ano-convênio 1972/73, que se
inicia em outubro. Admite-
se, com isso, que os regis-
tros correspondentes a em-
barque para setembro, úl-
timo mês do ano-convènlo
1971/72, íoram preenchidos
em meses anteriores.

Segundo o acordo tran-
sitório firmado há duas
semanas na Organização In-
ternacional do Cale (OIC),
sobre o novo ano-convenio,
a quota brasileira de expor-
tacão para o trimestre ou-
tubi* o/de zembro é. de
4 569 296 sacas.

r;«AMWlA 
PAULISTA DE FERTILIZANTES

COMPANHIA P^^^Aberto
 ,„/._,< _ CGC/MF n.° 61.087.912/001

OPAS
_,,_,,* rm^mmê.,/195 _ CGC/MF n.° 61.08/.*»ii/""'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, no dia 26 do

So^Amé^o^^-Ko andar, nesta Capita,, , fim de deliberarem
Rua

Os dividendos não reclamados 
^ 

acionistas ..* 30 
£

sctcmbr0 d, ,972, serão ^P^r/^iVSo de renda
co do Brasil S.A. e ficarão suieitos a 15.,

n» fonte.

Comunicamos o novo telefone:

244-0505 — R- l4

Rio da Janeiro, 15 de setembro de 1972

,„„._•;:;rVV»= -•'¦»"'-•- - , . ,,„_,_.„.,. =.P„__,_*-.....,

se que possuírem, sendo dita 01.1.nou5 |da íub_crlC-0 
dc 6.792.000 (seis milhões

ttmt 5S!US Sf=iT-.r TmTímS^5-' *~ '"* ? '
crição na ordem dc 25,v I ,o tvin.B

edital.
7 _ Altcraqao dos Estatutos Sociais. lBtombro de 1972
3 _ Ouiros assuntos do interesse socai. ^ 

^UUSTA ^ fERT.UZANTES

(a.) WILSON ALVES ARAÚJO
Diretor-Gcrenla

A DIRETORIA ________________ *" 
'

A'

 ,»„_..„-,,.,.-..,.,,w-.-,,,!,., :__..._;:«Sj_(p>SÍ-Ç*í
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Para quem tem
muito amor
aos seus
incentivos
fiscais.

MO-H-UN
157 AdmmistiadopolaCtotinaiiS A.-CfMÍIo,Fin3nriKmontoèlnyes.menlos

Associada ao Bunrn BtasCan <lt* liivMtimeiito S. A.

Peça paia aCrefinan pegar suaçaulelá (no escritório ou em casa),

pelos leis. 223-9973 ê 243-1418. Ou entregue-a rias agências
dos Bancos Halo Belga, Pmto Magalhães, e Internacional ,ou
ainda na própria Cieíinan:Pça.PioX,H8,8.0- Rio.

Andima dis que leilões de letras

promovem diálogo com autoridades i

VOUIM! NIOOCIAOO NO 'O. IN MABrn- 1

,J ¦ 
I

V PCP>-l—-¦¦ ——*—¦ —

I.tíu-» ~l-|- ¦  ¦]

¦ - -' -*~" "I

? Mercado de balcão
Esteve com boa mov.mentaçSo. ontem, o

merc-do de balcão de ações do Rio, com a
atenção dos operadores concentrada, principal1
mente, nos papéis dc Frigorio c A. Portella.
Sepundo os dados fornecidos pela Asemb, b-
ram negociadas 276 mil acòos, no valor globril
de CrS 216 940,00.

Eii o re.umo dos negócios:

Mulos Max. Méd. Mi". °ld.

D "Open mavkel"
Rio — O mercado aberto ór Letras do Te-

souro Nacional abriu oferecido, passando J

procun-do no fim do período, o o.ue p-fovo-
cou a redução da» lixas. O volume do gifo,
icgundo os dades divulaados pola ANDIMA.
foi da ordem cie CrS 1 235,5 milhões.

A. Fabril
A. Portella
Dention p p
Dominium p/b
Datamec
Frigorio
Mangcli
Pískin

0,28
2,00
0,60
0,18
0,35
0,17
1,05
0,65

0,27
1,86
0.60
0,18
0,35
0,15
1,02
0,65

0,26
1,80
0,60
0,18
0,35

55 000
90 000

000
8 000

COO
0,14 100 000
1,00 10 000
0,65 8 COO

Vencimento

20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
25/10
01/11
03/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12

Taxat inuaii dt desconto
Médias da Médias da

compra vend»

PRINCIPAIS OlERTAS»

Titulo.

A Fabril
CIM
Caemi
Dominium (novas)
Dominium p/b
Denison p/p
Datamec
frigorio
Paskin

Compra Vanda

0,28
0,20 0,30
3,90
0,80
0,18
0,60

0,13
0,65

0,35

15,80
16.20
16,70
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95

8,95
9,05

13,60
15,43
15,50
15,51
15,51
15,53
15,53
15,56
15,56
15,56
15,56

Compra Venda

? Letras de câmbio com
dias a decorrer

As seguintes financeiras têm hoje para ven-
ds os totes de letras de cambio relacionados
abaixo:

Financ «tra

Cédula

fiança

Finínveit

Fortaleza

Prato (dias Valor Renlabii.
a decorrer) (CrS mil) Mq. ao més

0,25 0,29
4,00 4,20
0,25
0,40 0,52
0,75 0,80
0.40 0,45
0,65 0,80
2,00 2,05
0,55 0,65
0,50
0,50 0,55
1,60
0,75 1,00
1,10 1,15
0,17 0,20
0,17
0.50 0,55
0,63 0,68
0,80
0,55

Matrcpolitan»

Minas Valore».

BMG

Aimoré

Fenícii (SPI

170
ISO
190
200
210

177
207
357

162
243
256
719

179
209
269
359

176
217
315

70
133
249

160
360
630
720
900

261
359
391
398

176
233
391

"474

68,0
96,0

190,0
97,0

210,0

196,4
39,6
48,2

191,2
156,0
157,5
189,0

65.3
16,5
32,0
35,0

16,5
2,0
8.4

135,7
78,2
28,2

252,0
194,2
132,2
133,2
72,0

156,3
175,0
141,2
128,7

40,0
101,0
82,5
78,0

i,8ao
1,880
1,880
1.9C0
1,900

1,814 '

1,829
1,951

1,849
..678
1,991
2,346

1,853
1,361
1.902
1,961

1,870
1,910
2,030

1,790
1.9CO
2,120

1,853
2.030
2,300
2,400
2,400

1.830
1,884
1,902
1,905

1,849
1,900
2,037
2.147

São Paulo (Sucursal! - Eis as eclaçoes
dias de ontem fornecidas pela Adeval:

Tilutos

America fabril
Caemi
Denison (Zenite)
Datamec
Dominium (caut, nevô)
Dominium (caut, ant.)
Gypsum
Sisal
Socie -.Comercial
Varig cn
Siderama
Cia. Yolandd S/A.
Anderson Clayton
Mangoli
Frigcrio
Dominium p/b
CIA.
Maranhense op
Paskin
Cimbd

Belo Horixonta (Sucursal) — As açCes ne--
gociades no mercado rís balcão deste capital
tinham, ontem, es seguintes cotações:

Titulo.

América fabril
Aços Krcn
Anderson Ctaytcn
A. Portella
Bocaiúva Têxtil
Caemi
CIA
Datamec
Denison pp
Docenave
Dominium (novas)
Dominium pb
Dominium (antigas'
Frigorio
Indusba
Luütrene
Mangeis
Norte Gás Butano
Paskin
Ròml
Sermeco
Siderama
Sisal
Socie Industrial
Socie Comercial
Verig cn
Varig pp

Porlo Altgrc' (Sucursal) — Citações
mercado dc baleai, ontem, nesta capital,
necidss pela Asemb-Sul:

Compra Venda

0,28 0,30
0,25 0,30
0,70 0,80
1,60 2,00

1,65
4,90 5.C0
0,60 0,80

0,60
0,60
4,00

0,63 0,80
0,20
0,70
0,25 0,30

1,00
0,60
0.40

6,50
0,83 0,90
2,30 2,40
2,00 2,10
0,50 0,55
2,40

0,40
0,55 0,65
0,58 0,65
0,70

O Letras de câmbio
na emissão

Institui, ao

Andrade Arnsud
Aimoré
Bandcirentej
Banmcrcio
Baitisl.lla
BCN
Big-Univest
BMG
Bradeíco
Campina Grando
City Bank
Crefinan
Crefisul
Credibrás
Coroa
Deered-Dix
Fenicía
Fiança

Fmasa
Fininvest
Fomento
fortaleza
Hallei
Itau

Imigrante
Independência
Investbanco

Jóia
[ar Brasileiro

Martlnelli
Metropolitano
Minas Inv.

Minai Vai.
Philips
Sinal
Safra

180 dias 360 dias

11.57
11,83
12,50
12,50
12,22
11,52
12,36
12,50
11,35
12,50
11,52
11,83
12,50
11,52
12,50
12,50
12,50
12,27
11,52
12,48
12,49
12,50
11,83
11,94

11,74
12,50
11,81
11,50
11,82
12,00
12,50
12,48
11,35
11,85
11,55
11,58

24,45
25,07
26,56
16,56
25,94
24,37
26,25
26,56
24,00
26,56
24,37
25,07
26,56
24,37
26,56
26,56
26,56
26,06
24,36
26,52
26,56
26,10
25,07
25,31
26,10
26,56
25,00
24,32
25,04
25,44
26,56
24,96
24,00
25,11
24,42
24,48

Renda
Mensal

1,94
1,90

1,98

Titulos

Alterosa on
América Fabril
Bentoni pn/on
Borregaard on
Ciquine pn
Datamec pp
Dominium (c. entine.
Icanor pn
Itacotomi pn
liga de Alumínio (pn)
livraria do Globo
Madepesca on
Mòiscnnave pn
Novcpan pn
Paskin
Siderama
Sulbra on
U?iba on
Varig
Wigg on

Compra Vanda

0,60
0,15

0,35

0,70

0,50

0,80
1,40
1,90
0,90

1,30
1,30
3,00
2,50
1,10
1,25
1,00

0,£0
1,00
5,80

0,60

? Mercado de ORTN
Rio - O marcado de Obrigações Rcaius-

téveis do Tesouro Nacional esteve equilibra-
do, ontem, apresentando as mesnídi taxas do
dia anterior.

1,98
1,80

1,93

1,65
1,98
1,98
1,96
1,98

1,96
1,98
1,96
1,90

1,98
i,98

1,98
1,98
1,98

1,83

Vencimento

Out 77
Nov 72
Der 72
Jan 73
Fev 73
Mar 73
Abr 73
Mai 73

Taxas ao mês

1,55»».
1,62%
1,65..
1,70%
1,72".
1,73%
1,75%
1,77%
1,80%

? Taxas do termo
As taxas médias líquidas mensais das ope»

rsções a termo de todos os vencimentos esti-
versm superiores às da véspera, na Boha do
Rio.

Praio

60 clijs
90 dias

120 dias
150 dias

Taxas

2,17
2,33
2,17

i/nes.

Ü Operações
interbancárias

Rio - O mercado interbancário de troca de
reservas federais através de cheques do B;.n-
co do Brasil esteve oferecido, ontem, com as
taxai oscilando entre 12,00 a 15,60% ao ano.
O volume dos ncaõcics, segundo os dados di-
vúlgados pela ANDIMA, fôi de CrS 334,5 mi-
lhões.

A Associação Nacional dos Di-
..gentes do Mercado Aberto
t ANDIMAi distribuiu ontem a seus
associados um trabalho enfatizai.-
do a condição dos leilões semanais
cie Letras do Tesouro Nacional co-
nio um sistema de diálogo semanal
obrigatório entre as autoridades
monetárias e o sistema financeiro.

O trabalho observa que o Ban-
co Central deve considerar muito
importante que as instituições li-
nanceiras saibam aproveitar a
oportunidade que lhes c oferecida
de contribuir com o fornecimento
de subsídios para a elaboração e
acompanhamento da politica eco-
nómica. não apenas na área das
operações de mercado aberto, como
também no que se refere á for-
mulação e implementação da poli-
tica financeira em geral."Freqüentemente — observa a
análise da ANDIMA — ouvem-se
eueixas com relação às taxas de
juros e rendimento dos títulos de
renda fixa, estabelecidas pelo Con-
selho Monetário Nacional. Tais cri-
ticas referem-se, em geral à inade-
quação das taxas fixadas por aque-
le cólegiado, relativamente ás con-
dições que realmente prevalescem
no mercado de crédito.""Entretanto — prossegue o tra-
balho — as taxas de desconto ofe-
recidas nos leilões semanais de Le-
trás do Tesouro Nacional pelas pró-
prias instituições financeiras, no
passado, deixavam muito a desejar
em termos de boas avaliações da-
quelas condições."

A análise conclui que este diá-
logo semanal entre as instituições
financeiras e as autoridades será
tanto mais proveitoso quanto forem
mais realistas as taxas de desconto
oferecidas nos leilões daqueles ti-
tulos.

# O mercado

O mercado aberto reagiu bas-
tante ontem em relação às condi-
ções observadas nas duas últimas
semanas. Diversas empresas ofere-
ceram recursos no mercado para
aplicação em Letras do Tesouro. O
prazo da oferta de dinheiro pelas
empresas, no entanto, era muito
curto, concentrando-se em aplica-
ções até a próxima segunda-feira.
Os operadores do mercado aberto,
no entanto, parecem ter assimilado
as lições de duas semanas de liqui-
dez muito apertada, quando muitos
íoram obrigados a faturar prejui-
zos em suas operações, e nào acei-
taram integralmente as condições
de prazo e taxa apresentadas pelas
empresas.

Muitos negócios foram realiza-
dos com vencimento previsto para
a próxima segunda-feira, mas um
volume bastante considerável foi
efetivado por prazos maiores.

De acordo com a previsão de
diversos operadores, a liquidez do
sistema financeiro deverá permane-
cer apertada durante este més c
o próximo, exigindo muita prudên-
cia das instituições financeiras na
condução de seus negócios.

Porto Alegre (Sucusal) — O
presidente da Associação Rio-Gran-
dense de Empresas de Crédito, In-
vestimento e Financiamento (Age-
cifi, Sr. Daniew Ioschpe, informou
ontem que a entidade vai propor no
encontro das financeiras, em Bra-
silia, a criação da letra financeira,
para substituir a letra de cambio, e
da cédula fiduciária, para simpli-

• ficar o contrato de crédito ao con-
sumidór,

Além disso, a Agecif vai sugerir
no Congresso Nacional das Compa-
nhias de Crédito, Financiamento e
Investimento, que se realizará de
17 a 20 dc outubro, a criação de
um fundo de reserva especial para
cobrir riscos de crédito, e a ado-
ção de incentivos fiscais para quem
se dispuser a aplicar cm fundos de
investimento por cinco ou 10 anos.

O Fundos de Incentivos Fiscais

Instituição Dati Cota Últ. Dist. Valor
Cr$ mil

Instituição Dat» Cota últ. Dist, Valor:
CrJ mi!

Instiluitçio Data Cota últ. Dist. Valor
CrS mil

Aimoré ... 13» 9 1,497 dt 0,151
Aplik .... 13» 9 1,022 in 0,045
Aplilec ... 13- 19,99
Áurea .... 13» 9 2,43 mr 0,08

Bahta ....
Bamerindus ..
Banorte , , .
Bt-ndoirantes .
Bancial . . .
Baú
8CN
-iq-Univest ..
BMG
Bcs'on . . . .
Borano . . . .
Bradesco . , .
Brafisa . . •
Brant Ribeiro

Cnravelo . . .
Catarinense
CCA ... .
Cepelaio . . .
Cop.g . . ,
Corbínleno .
Crídisar. . . .
Cr.:»sul . . .
Crrdltum . . .

15- 9 3,98
13- 9 2,96
14. 9 0,756 di» 0,24
14. 9 1,192 d: 0,05
13- 9 1,404 in 0,500

0,813

dz 0,148
ag 0,08

13- 9
14- 3,20
14 0,908
14. 3,11
13- 1,149 in 0,10
15-9 1,013 dz 0,724
14. 2,963
14 3,620 ab 0.350
15- 0,84

3 715
125

1 480
599

10 642
9 364
3 754

241
722

42
11 2.0

5 232
10 299

655
12 103

100 8G0
485

85

13»
13-
15-
15
14
13
15
14. 9
15 9

1,30
2,55
1.639
0,5958
1,62
1,52
1.6/9
3,144
3,12

I- 0,60
309
451

2 915
171

2 009
304
438

2 725
1 ?43

Crefinan . . .
Crescinco . .
Crefisul . . .

Decrcd . . .
Denasa ¦ ¦ »

Ecorvómico . ,
Enissor , .

Fibenco . ,
Fidelidade .
Flducial . .
r-lnasn . . .
finasul . . .
flvnp . . ,

Gefsa . . .
Godoy . . .

Halles . . .
Horn'sul . .

ICI
Impéno . .
Indusered ¦
Investbanco
Iprangfl . .
Itaú ....

14. 9 29,123
14. 9 2,86
13- 9 2,057

iu 0,25
dz 0,448

13- 9
15- 9

15 9
13» 9

1,87
1,517

0,589
1,035

1,3694
1,787
1,905
2,137
3,32
1,301

mai 0,146

0,47
0,494

0,563
13 3,071 dz 0,450
14 1,177 jn 1,00
14- 0,752527

Ur
Letra

rasilo

15-
13-
13-
13-
18

. 14

io 14.
. 13

4,37
1,394
3,196
2,39
3,74
4,023

0,931
1.05

d» 0,296

dz 1,28

dz 0,68

7 255
93 904
13 381

6 611
2 801

436
793

410
027

17 985
31 9C9
17 326

121

33
828

11 974
200

II 323
309
244

135 399
II 952

109 432

251
306

Levi . . . .
MD
Mercantil . . ,
Metropolitano
Minas . . , .
Mcmonnave .
MM

Novo Mur.clo
Novo Rio . .
Nêc.onal . . .
p. Willemi«m
Provai . . . .
Real
Resval . . . .
Rique . . . .

Sabbí . ¦ .
Saíra . . .
Sofisa . . .
S. Barroj . ,
SPI
Spinelli . .
Supllci . <
Titulo . . •
T..moio . . »
Vila Rica . .
Vistacredi ,
Valpires . .

15- 9 2,181
13» 9 0,81
14- 9
13- 9
13- 9
15 9
14. 9
15- 9

iu 0.193
in 0,20

15- 9
15. 9
15. 9
13 9
15 9
13- 9
l,| 9

15- 9
|3- 9
13- 9
15- 9
13 9
13- 9
13- 9
i3- 9
12- 9
15- 9
14. 9
13- 9

1,362
1,08
1,41
2,9914
1,020 dz 0,681
0,932
1,64
5,130 dz 2,573
1,808
2,003
2,15 dz 1,48
2,37
2,103
0,370
2,05
1,150
4,568
6,12
1,347
1,596
1,3373
1,639
2,786
0,949
1,301

rir 1,47
dz 3,566

I 059
35

610
58

720
7 892

971

612
43S

18 786
660
398

25 453
385

5 096
616

7 397
I 765

540
3C9
70

530
544
622
400

3 225
196

Novo critério de correção
monetária baixará valor de

prestação de casa própria
As mudanças introduzidas na .sistemática de

cálculo da correção monetária vão proporcionar
nos contratos de financiamento imobiliário sob o
regime do Plano de Equivalência Salarial tPESl
redução no valor da prestação paga pelo mutua-
rio, conforme admitiu ontem uma autoridade mo-
netária.

A resolução do Conselho Monetário Nacional
afeta o Sistema Financeiro da Habitação na me-
dida cm que estabelece apenas um padrão de cor-
reção monetária para todas as operações desse se-
tor, baseado unicamente na expansão do nivcl de
preços — inflação.

Dois padrões
Observam os especialistas que até aqui o Sis-

tema Financeiro da Habitação operava com dois
padrões de correção monetária*. •

li as letras imobiliárias, os depósitos em ca-
derneta de poupança e os contrato, de financia-
mento a imóveis dentro do Plano de Correção Mo-
netária eram reajustados de acordo com a varia-
cão das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na-
cional.

2) O outro padrão de correção monetária se
aplicava aos contratos regidos pelo Plano de Equi-
valência Salarial, ou seja, as prestações eram rea-
justadas uma vez por ano, segundo os percentuais
de aumento do salário mínimo. Nesse caso. a cor- •
recão paga pelo mutuário era inferior à que rece-
bei-ia na condição de investidor em letra imobi-
liaria. Esse segundo padrão de correção monetária
incorporava, além do desgaste na moeda provo-
cado pela inflação, o acréscimo de produtividade.

Uni exemplo

Em termos concretos, isso significa que, por
exemplo verificando-se o aumento do salário mi-
nimo em 20%, cerca de 17'!. correspondiam a re-
dução do poder de compra (inflação) do assalariado
e 3.. à produtividade do trabalho. Com a modifi-
cação introduzida pelo Conselho Monetário, a cor-
reção a ser paga pelo mutuário do Plano de Equi-
vaiência Salarial uma vez ao ano será apenas de
17*7..

Pelo antigo sistema, quem está pagando uma
prestação no valor de CrS 1 mil passaria a pagar,
60 dias após o reajuste do salário mínimo em 20%,
CrS 1 900 Pelo novo sistema, dentro do mesmo pra-
zo' o mutuário vai pagar CrS 1170 porque a cor-
recão propriamente dita é de 17% e o.s 3% repre-
sentam na verdade, acréscimo de produtividade do
trabalho assalariado. No fim de oito anos, o mu-
tuário terá pago. em termos de prestação, 30 lo .
menos do que pagaria pelo antigo sistema.

Outros efeitos

Conjugai.do-se a mudança na sistemática de
cálculo da correção monetária ao sistema de amor-
tizacão constante que produzirá uma redução de,
pelo' menos. 5r. ao ano no valor da prestação o
Governo está promovendo, segundo os especialistas
do setor uma redução do impacto rio compromisso
de aquisição de casa própria sobre o orçamento
familiar.

As mudanças não terão efeito retroativo. Na
ooiniáo dos especialistas, as decisões do Conselho
Monetário impedem que os mutuários paguem cor-
reção sobre correção na amortização do Lancia-
mento imobiliário e que igual procedimento se a
•.dotado pelas empresas de credito -.mobiliário na
Sneração dos titulos .cadernetas de poupança
e letras imobiliáriasl colocados no mercado de ca-

' 
No Plano de Correção Monetária, o reajuste

das prestações, segundo se ^iom\^\^'J^.
tinuará sendo trimestral, mas nao poderá u.tia
ws ar à variação das Obrigações Reajustáyeis do
T' ouro Nacional no período de um ano Pelo pro-
cedimento anterior, sobre o valor corrigido das pres-
te£ num trimestre aplicava-se W«g^«£
ouinte correção monetária e niros. Isso implicava
En cobrai correção monetária sobre correção mo-
netária.

Gemmer lidera altas
a 15 dias do balanço

Os titulos ordinários ao portador <Ja »
lideraram, ontem, a lista das maiores altas no IBV,
-mbindo 25,1%, O balanço semestral da empresa en-
cerra-se no final deste mès.

Dos 52 titulos responsáveis pelo cálculo do In-
dicador oficial do mercado de ações do Rio, ape-
nas três apresentaram-se cm baixa, que variou en-
tre 1,6 e 0,9%.

Gemmer - Seus titulos ordinários ao portador
elevaram-se, ontem, 25,1% sobre a cotação media
anterior. Essa alta em grandes proporções foi pos-
sivel devido ao fato de o papel nào ter sido transa-
cionado no pregão de quinta-feira, ficando os pre-
ços livres do teto de 10% de oscilação. A empresa
do setor de autopeças apurou no exercício anual
71/72 um lucro liquido disponível de Cr$ 23,7 ml-
lhões contra CrS 14,2 milhões verificados no balan-
ço passado. Gráficos da ação estão analisados em
outra página.

LTB — Os papéis ordinários ao portador da
Listas Telefônicas Brasileiras apareceram logo abai-
xo dos da Gemmer, com uma alta de 14%. No exer-
cicio dc 71 a empresa obteve um lucro liquido dis-
ponivel de CrS 21.8 milhões, tendo apurado ante-
dormente Cr$ 14,09 milhões. Nos primeiros seis me-
ses de 72 a LTB apresentou reservas de Cr$ 54.4
milhões para um capital de Cr? 75 milhões, resul-
tando uma relação entre os dois itens de 72%.

• Abramo Kbcrlc — A metalúrgica num balanço
de 31 de dezembro, referente a seis meses dc ope-
rações, conseguiu um lucro liquido disponível de
Cr$ 5,7 milhões. Segundo dados da Bolsa, no final
de 71 as reservas da Abramo somavam Cr$ 32,9
milhões, o que, sobre um capital de 40 milhões, for-
mava um índice de 82%. A Abramo (pref. port,) su-
biu 12,6%.

• Hime — Recentemente o grupo a qual estão fl-
liadas a Hime c a CBUM realizou um processo de
fusão, surgindo a Companhia Siderúrgica Hime S.A.
Está cm pauta a modernização e expansão da Usi-
na dc Neves, 'localizada no Estado do Rio. Dc ja-
neiro a Junho a Hime — Comércio e Indústria leve
um lucro liquido* antes do Imposto e Rendo, dc Cr$
19.4 milhões. A empresa apurou CrS 17,9 milhões
em rendas não operacionais. Os papéis preferen-
ciais ao portador da empresa ganharam 12,5%.

• I-ight — Os títulos do setor de energia elctrl-
ca, dada as características particulares das empre-
sas do grupo, são bastante utilizados pelos investi-
dores que visam a distribuição de dividendos em
períodos certos. No balanço semestral de 30 dc ju-
nho a Light revelou uma renda liquida de CrS 298,5
milhões, sendo de Cr$ 2 901 milhões seu capital.
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O IFI (fundos grandes) caiu 0,1% na 4.a-feira

Câmbio no
exterior

Nova Iorque (UPIJB1 - A seguir,
< cotações, cm dólares, no fechamen.
o, que lubstituom as do dia anterior-.

ONTEM 5j.-FEIRA

Ouro

Canadá
Inolaterra
30 dies futuros
90 días futuros.
Bélgica
França Fin.
H-I_ml,-
Portugal
Alemanha Ocid.
Hong-Kong

1,0189
2,4475
2.4456
2,4307
0,022780
0,2061
0,3099
0,0374
0,3133
0,1785

1,0181
2,4478
2,4438
2,4309
0,022790
0,2060
0,3100
0,0375
0.3135
0,1790

londrei (UPI-JB) - Mercado dt cam-
bio de Londres:

Estado. Unido. - 2,44 11/16 - 2,44

Canadá - 2.40 1/8 - 2,40 1/4.
República Federa! da Alemanha -

7,81 - 7,52.
Holanda - 7,89 1/4 - 7,90 1/4.
Bélgica - 107,40 - 107,55.
Suica - 9.26 - 9,27.
França - 12.23 3/4 ~ 12,24 3/4.
Itália - 1422 - U23.
Dinamarca - 16,85 3/4 - 16,86 3/4.
No-ueca - 16.03 - 16,04.
Suécia"- 11,55 3/4 - 11,56 3/4
Áustria - 56.30 - 56.45.
Portugal - 65,50 - 65.65.
rspanha - 155.25 - 155,40.
Japão - 734 - 739.
Austrália - 2.0-193 - 2,0617.

Eurodólar
A taxa interbancária de tambo de

londres no mercado do eurodólar fe-
chou ontem, psra o per iodo de sois
meses, em 6 1/4%. Re»p«ellvamcnl.,
nos prazos de um, dois, três, Síti e
12 meses, as taxas, em dólares no.to-
êmtricancs, francos suíços e rnrrcos,
tiveram o seguinte comportsmsnto:

londres (UPI-JB) - O ouro foi CO-
tado a 65,60 dólares a onça no merca»
do livre de Londres, com baixa d-:
30 pentot em relação a cotação an-
terior.

Interbancário
O morcado interbancário de cambio

operou .ontem às taxa: médias de CrS
6,00 para tclsgramas e CrS 5,998 pa-
ra choques. O mercado esteve ofere-
cido.

Mereadorias
CAFE' - Nova lorqu» .(UPI-JB) 

-

O café universal para entrega futura
fechou entre 15 e 25 pontos de alta
na Bol.a de Nova Iorque.

As cotações dos principais cafés pa-
ra entrega imediata foram as seguin-
tes: , ._

Santos três cc?S.
Síntos quatro _»'?2
Colombianos manizalos '°»59
Mexicanos lavados coatepec 52,50
Ambriz número 238 -46,00
AÇÚCAR - londrti (UPI-JB) - O

açúcar para entrega futur3 fechou em
mercado firme ns Bolsa de londres.

Fcam vendidos 2 493 contratos.
O produto para entrega imediata

fechou a 72,00 libras a tonelada.
ALGODÃO - Nov» loique (UPI-JB)

— O algodão rúmero dois para en.
trega fuiura fechou entre 42 pontos
de belx. •-» 12 do alta na Bolsa de
Nove Iorque.

Foram vendidos 1 150 contratos.
CACAU - Nova Iorque (UPI-JB) -

O cacau par^ entrega futura fechou

ontr» 35 e 37 pontos de baixa na
Bolsa de Nova Iorque.

Foram vendidos 643 contratos.
O Bahia pira entrega imediata fr.-

chou a 33,20 centavos de dólar a li-

bra-peso, com baixa de 37 pontos. O
Acra fechou a 34,70 com baixa dc 37

pontos

Dólares

(%i t%)'
5 1/16 3/16
5 3/16 5/16

3/8 1/2
1/8 1/4

6 3/8 1/2

Francas suíços'

Marcos

1 1/8 3/8
1 1.'8 3/8

3/16 7/16
1/8 3/8
1/16 5/16

(%) (%)
1 3/8 5/8
1 1/2 3/4
1 5/8 7/8
? 3/8 5/8

1/4

JUTA - Nova
Cotações da juta
lorciue.

Pak tossa A
Pak tossa B
Pak white B
Pak white C

Iorque (UPI-JB) -
na Bolsa dc Nova

19,30
18,50
17,85
17,05

SISAL - Nova Iorque (UPI-JB) -

O si?a! tipo africano número um foi
cotado a 12,625 centavos de dólar a
librs-peso na Bolsa de Nova Iorque.

IA - Nova Iorque (UPI-JB! - A lã
nâo lavada para entrega futura fechou
enlre 15 e 26 pon*os de alia na Bcísi
de Nova Iorque.

METAIS - Nova Iorque (UPI-JB) -

Cotações dos metais na Bolsa de Nova
loraue:

Aluminio
Antimôr-io
Cobre
Chumbo_
Manpanès
Nique!
Platina
Mercúrio
Prata
F.tanho
Tunqstrnic
Z-n;o

25,00
57,00
50,50/50,75
15,00/16,00
33,25

153.CO
130.0O'135,0O
259,03/265,00
175,50
182.00
4.15/4 50
18,00

Mercado a termo
Praio Preço Preço Prajo Qtd. %

TÍTULOS em Mail. Min. Méd. Toul Sobre
dias Total

F-trobrás O/N 90 4,34 2,34 4,34 11530 3,17
Acesita O/P E/ 90 2,C6 2,06 2,06 14 000 1,83
Belgo-Mineira O/P C/ 90 6,24 6,24 6,24 79 OCO 31,23
Belgo-Mineira O/P C/ 120 6,38 6,38 6,38 84 000. 33,95
Brahma P/P 60 2,13 2,13 2,13 30 COO 4,05

H. C. Cordeiro Guerra P/P 120 2,44 2,42 2,44 15 000 2,32
Hime P/P ÇO 3,52 3,52 3,52 20 000 4,46
Petrobrás P/P l' 60 8.61 8,61 8,61 12 CCO 6,55

Pe ob" P/P C/ 90 11,70 11.70 11,70 4 COO 2,96

Pe-obrá. P/P C/ 60 11,40 11,40 11,40 6 OCO 4,33

R_G_ndcnse P/P 120 5,08 5.08 5,08 16 000 5,15

Termo na próxima semana
Vencimentos no termo na próxima semana, na Bolsa da Valores do Rio de

CRS

Sc^<*a.!eira ÍÍ_l__J_S&
Terça-feira ' 866 350,00
&"¦»&•- tilVZ°£
Oi.inl*. .oir* O 381 404,00

SeCV.?-.' 43,2!92l7f
T0TAl 78 435 974,75

Bolsa dc Nova Iorque
Nova lorqu» (UPI-JB) - Foi a seguinte a Média Dow-Jones na Bolsa ds

Nova Iorque, entem:

A-õ„ Abert. Máx. Min. Fech. Ver.

^TnÕÜst^Is" ? 946,^9 952 29 940,62 947,32 -0,23

20 IRANSPORÍES 221,34 222,76 219,55 221 22 - 0,81

13 SERVIÇOS PÚBLICOS 109,34 109,76 108,74 109,25 - 0,06

65 AÇÕES 
UDLIt-u:! 

30b,77 310,43 306,60 308,7 - 0,37

Negócios c-m ações usadas na Média, ontem» Industriai», I 179 700; Irans»

portes 272 600; Serviços Públicos 215 800. lotai I 663 100.

PREÇOS FINAIS;

Nova Iorque (UPI-JB) - Piecos finais na Bolsa dc Nova Iorque, ontem:

A J. Incl   .
Allid Ch 28/2
Ailis Ch 13/4
A Brand  J0 

1/ 2
Am Can  30 1.-2
Antetcx 23 1 4

A Smelt » 5/8
Am Stnd  ' /§
Am. and 1 «,1/2
Anaconda !í {'_
At Richfld 63 1,B

Atlas Corp  2 1/4
Bendix -11 3/<
Britpet  '.. .o •?/?
Beth Stl 2' 3/4
Canpac \_ /«
Cerro Cp '»' '.»
Chesoh {¦> ''8
Chrysler 30
Col Gas f
Con Ed 24 3/4
Cn Can *!.¦__
Cn Steel ^ 5/8
Cpcintl 32 1/4
Crwn Zl 26 3/8
Curtiss» Wfl 49 1/8
Oupcnt »'o
Easlern Air 23 1/8
Eakod 130 1/2
Ford M 65 5,8
Gn Elsc 64 3 4
Gn Food 25 3 4
Gnn.ot  74» 7/8
Gillette  51
Goodcr  29 3/4
Gracc W  26 5/8
IBM 397 3/4
Inlharv  36 12
Inll Nickel  35 1»8
Int 1 and T  52 I 

'4

Johnmv  29 I/4
Kennccolt  23 1/2
Kroger  JO 

7.8
Uhin  17 •/•-
Lockheed  10
Loowcp   46 3/4

tone Slnd 25
Marcor 22 7/8
M;bi!ol 66 1,6
N.lcash 36
Naldi.HI 17 1/2
NI Indust 15 3/8
Olis E| Co 41
Pacgas 28 1/2
Pan Am Wa 12
Penn Ccntr 3 3/8
Philpel 35 1/2
PSE and G 23 1/8
RCA Corp 33 1/4
Republic Cp 5 1/8
Royn Ind 60 3 4
Seab W Air! 13 1/4
Sears 106 1/2
So Rail 53 1/2
St Brnd 48 74
Stdocsl 66 1.2
Stdoind 73 7,8
Sld Ni 80 1/8
Studew 49
Swift Co 34 1/2
lexaco 34 ¦;
lex Gulf 17 78
Textron 31 3,8
Timken 40 3/8
Uncarbide 46 3/8
Uniroval I* 1/2
U Aircr 42
Uid Brands 'I 3/4
Us Gvps . . . 24 l 

B
Us Stl 29 5/8
Uv Incl 26 3/4
Wesig El 40 3/8
Woolwh 36 7/8
Arklag 24 3/8
Creole '7 /8
Espoy MFG 5 1/8
Gi.inlyol 7 1/5

Homolí ¦•¦ 37 1/8
Hustcyol 17 1/4
Nord Sou Ry 28 1/2
Seabrk II
Syntex C 84 1/2
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Para quem tem
muito amor
aos seus
incentivos
fiscais.

HMDIWPIIUI
157. Admlnl5lindopelaCfclin_nS.A.-Crédilo,Fiii-nciameriloelnvostinienlos

AsEociadaaoBancoBrascondelnve-ümontaS.A.

Peça paraaCrefinan pegarsuacaulcla(no escritório ou cm casa),
pelos tels. 223-9973e 243-1418. Oiientreçiue-anasagéncws
dos Bancos (taloBelga, Pinto Magalhães e Internacional ,ou
aindanapiópria Crciinan:Pça.PioX,1t8,8.°- Rio.

r
/{NDIMA diz que leilões de Letras

promovem diálogo Com autoridades
.YQIVMI NIOOCIAOO NO "0»IN M»WrT".
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G "Opcn markel"
Rio — O mercado ab-fio de Letras do Tr-

touro National abriu oferecido, passando a
procurado no fim do período, o que provo-
cou a» redução da* Hxa». O volume do girc

' seaundo os dados divulgados pela ANDIMA,
foi dê ordem d* OS I 235,5 milhões.

Vencimento

20/09
27/09
04/10
11/10
18/10
25/10

,01/11
08/11
15/U
22/11
29/11
06/12
13/12

TA-M anuiii dt desconto
Média, d* Médias dt

compr* venda

»5,80
16,20
16.70
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95
16,95

6,95
9,05

13,60
15,43
15,50
15,51
15,51
15,53
15,53
15,55
15,56
15,56
15,56

D Letras de câmbio com
dias a decorrer -

As Wiguir.tes finrtncelrfti tôm hoje para ven-
(> da os lotei da letras do cambio relacionados

abaixo:

Financeira

Cédul»

Fiança

• •Fininves.

Fortaleza

A\etropolilana

Minas Valores

BMG

Aimoré

Fenicia (SP)

Prato (diat
ê decorrer)

170
180
190
200
210

177
207
357

132
243
256

719

179
209
269
359

176
217
315

79
133
249

180
360
630
720
900

261
359
391
398

176
233
391
474

Valor Rentabil.
(CrS mil) liq. ao mês

68,0
96,0

190,0
97,0

210,0

198,4

39,6
-18,2

191,2
156,0
157,5
189,0

65,3
16,5
32,0
35,0

16.5

2.0
8.4

135,7
78,2
28,2

252,0
194,2
132,2
133,2
72,0

156,3
175,0
141,2
128,7

40,0
101,0
82,5
78,0

1.880
1,880
1,880
1,900
1,900

1,814
1,829
1,951

1,849
1,678
1,991 .

2,346

1,853
1,861
1,902
1,961

1,870
1,910
2,030

1,790
1,900
2,120

1,853
2,030
2,300
2,400
2,400

1,830
1,884
1,902
1,905

1,849
1,900
2,037
2,147

O Letras de câmbio
ua enuss.to

-J ur:
Instituição

rJOAndrade Arnaud
A-moré
Bandeirantes
Banmércio
Battistclle
BCN

-_piB-Unlv-«l

BMG
Bradesco

Campina Grande
Cily Bank
Grefinan

Crefisul
'Crcdibrá*

; Coroa
,,Decrcd-Dix

Fenicia

r(Fiança
F-inasa
Finínvest
Fomento

, Fortaleza

. Hallel
llau

, Imigrante
Independência

Investbanco
Jóia
lar Brasileiro

. Martinelll
Metropolitano
Minas Inv,
Minas Vai,
Philips

Sinal
Safra

180 di» 360 diat

11,57
11,83
12.50
12,50'
12,22
11,52
12,36
12,50
11,35
12,50
11,52
11,63
12,50
11,52
12,50
12,50
12,50
12,27
11,52
12,48
12,49
12,50
11,83
11,94

11,74
12,50

11,81
11,50

• 11,82
12,00
12,50
12,48

11,35
11,85
11,55
11,58

24,45
25,07
26,56
26,56
25,94
24,37
26,25
26,56
24,00
26,56
24,37
25,07
26,56
24,37
26,56
26,56
26,56
26,06
24,36
26,52
26,56
26,10
25,07
25,31
26,10
26,56
25,00
24,32
25,04
25,44 

'

26,56
24,96
24,00
25,11
24,42
24,48

Renda
Mensal

1,94
1,90

1,96

1,98
1,80

1,93

V,85
1,98
l,9B
1,98
1,98

1,96

1,98
1,98

1,90

1,96
1,98

1,98
1,98
1,98

1,83

? Mercado «le balcão
Esteve com boa movimentação, ontem, o

mercado de balcão de .*çóc_ do Rio, com *
atendo dos operadores concentrada, pfÍr*ctpaJ*
mente, nos papéis de Fngorio e A. Por tell...
Segundo os dedo* fornecidos pela Asemb, fc-
ram negocirtdas 276 míl ações, no valor global
dc CrS 216 940,00.

Eis o resumo dos negócios:

Mulo. Má». Mád. Min. Old.

A. Fabril
A. Porlella
Denison p, p
Dominium p/b
Datamec
Frkiorio
Manejeis
Paskin

0,28
2,00
0,60
0,18
0,35
0,17
1,05
0,65

0,27
1,86
0.60
0,18
0,35
0,15
1,02
0,65

0.26
1.80
0,60
0,18
0,35

55 000
90 000

000
8 000

0Ô0
0,14 100 000
1,00 10 OCO
0,65 B 000

PRINCIPAIS OfERTA.i

Títulos

A fabril
CIM
Caemi
Dominium (novej/
Dominium p/b
Deniscn p/p
Datamec
frigorio
Pèskin

Compr* Venda

0.26
0,20
3,90
0,80
0,18
0,60

0,13
0,65

0.30

São Paulo ' ¦¦¦¦ . ¦¦¦I'i — Eis as estações
dias de ontem fornecidas pria Adevat:

CompraTitulos

América Fabril
Caemi
Denison (Zenile)
Datamec
Dominium (caut. nova)
Dominium (caut. ant.)
Gypsum
Sisal
Socic Comercial
Varig on
Siderama
Cia. Yolanda S/A.
Anderson Clayton
Mangels
Frigorio
Dominium p/b
CIA.
AWr-nheme op
Paskin
Cimba

Belo Horiconte (Sucursall - As ações nf.
gociadas no mercado de balcão desta capitei
tinham, ontem, es seguintej cotaçõs'-»:

0,25 0,29
4,00 4,20
0,25
0,40 0,52
0,75 0,60
0,40 0,45
0,65 0,80
2,00 2,05
0,55 0.65
0,50
0,50 0,55
1,60
0.75 1,00
1,10 1,15
0,17 0,20
0,17
0,50 0,55
0,63 0,68
0,80
0,55

Co mpra

pp

Titulai

América Fabril
Aços Kron
Andcrion Claytcn
A. Porteila
Bocaiúva Têxtil
Caemi
CIA
Datamec
Denison
Docenave
Dominium (novas)
Dominium pb
Dominium [antigas)
Fngorio
Indusba
Lu.trsne
Mangels
Norte Gás Bulano
Paskin
Romi
Sermeco
Siderama
Sisal
Socic Industrial
Socic Comercial
Varig on
V-srig pp

Porto Alegre (Sucursall — Cotações
mercado d. balcão, ontem, nesta capital,
necidiis pela Asemb-Sul:

Vend.

0.28 0.30
0,25 0,30
0,70 0,80
1,80 2,00

1,65
4,90 5,00
0,60 0,30

0,60
0.60
4.C0

0,63 O.E0
0,20
0,70
0,25 0.30

1,00
0.60
0,40

6.50
0.83 0,90
2,30 2,40
2,00 2,10
0,50 0,55
2.40

0.40
0,55 0,65
0,58 0,65
0,70

Titulo»

Alterose on
América Fabril
Bentoni pn/on
Borregaard on
Ciquine pn
Datamec pp
Dominium (c. antiga)
leanor pn
Itacolcmi pn
Liga do Aluminio (pn)
livraria do Globo
Mddepesca on
Maisonnave pn
Nov:pan pn
Paskin
Sideram..
Sulbre sn
Usíba on
Varig
Wigg on

Compra

0,15

0,35

0 70

0,50

Venri;.

0,60

0,80
1,40
1,90
0,90

1,30
1.30
3.CO
2,50
1,00
1,25
1,00

0.80
1,00
5.80

D Mercado de ORTN
Rio - O mercado de Obrigações Reajut-

táveis do Tesouro Nacional esteve eauiübra-
do, ontem, apresentando as mesmas taxaj do
dia anterior.

Vencimento

Oul 72 ,
Nov 72
Dez 72
Jan 73
Fev 73
Msr 73
Abr 73
Mai 73
Jun 73

Taxas ao mês

1,55o',
1,62%
1.65%
1,70%
1,72%
1.73%
1,75%
1,77%
1,80%

? Taxas do termo
As taxas médias líquidas mensais djs cpc-

rações a termo dc todos ci vencimentos rjsti-
vorarn superiores às áa véspera, nd BcUa do
Rio.

Prazo

60 dia»
90 dias

120 d'«
150 dias

Taxas

2,17
2,33
2,17

i/neg.

d Operações
interbancárias

Rio - O mercado interbancorío de (toca de
reservas federais através dc cheques do Bon-
co do Brasil esteve oferecido, ontem, com hi
taxas escilendo entre 12,00 a 15,60e,ó ao ano.
O volume dpi negócios, segundo os dadoj di-
vulcjados pela ANDIMA, foi de CrS 334,5 mi-
lhões.

A Associação Nacional dos Di-
r i g e n t o s do Mercado Aberto
iANDIMA» distribuiu ontem a seus
associados um trabalho enfatizai.-
do a condição dos leilões semanais
cie Letras do Tesouro Nacional co-
mo um sistema de diálogo semanal
obrigatório entre as autoridades
monetárias e o sistema financeiro.

O trabalho observa tiue o Ban-
co Central deve considerar muito
importante que as instituições fl-
nancelras saibam aproveitar a
oportunidade que lhes 6 oferecida
de contribuir com o fornecimento
de subsídios para a elaboração e
acompanhamento da política eco-
nómica. não apenas na área das
operações dc mercado aberto, como
também no que se refere á for-
mulação e implementação da poli-
tica financeira em geral.'¦Freqüentemente — observa a
análise da ANDIMA — ouvem-se
queixas com relação ás taxas de
Juros e rendimento dos títulos de
renda lixa. estabelecidas pelo Con-
selho Monetário Nacional. Tais cri-
ticas referem-se. em geral á inade-
ouação das taxas fixadas por aque-
le colegiado. relativamente às con-
dições que realmente prevalescem
no mercado de crédito.""Entretanto — prossegue o tra-
balho — às taxas de desconto ofe-
recidas nos leilões semanais de Le-
trás do Tesouro Nacional pelas pró-
prias instituições financeiras, no
passado, deixavam muito a desejar
em termos de boas avaliações da-
quelas condições."

A análise conclui que este diá-
logo semanal entre as instituições
financeiras e as autoridades será
tanto mais proveitoso quanto forem
mais realistas as taxas de desconto
oferecidas nos leilões daqueles ti-
tulos.

0 O mercado

O mercado aberto reagiu bas-
tanto ontem em relação às condi-
ções observadas nas duas últimas
semanas. Diversas empresas ofere-
ceram recursos no mercado para
aplicação em Letras do Tesouro. O
prazo da oferta de dinheiro pelas
empresas, no entanto, era muito
furto, concentrando-se em aplica-
ções até a próxima segunda-feira.
Os operadores do mercado aberto,
no entanto, parecem ter assimilado
as lições de duas semanas de liqui-
dez muito apertada, quando muitos
foram obrigados a faturar prejui-
zos em suas operações, e não acei-
taram integralmente as condições
cie prazo e taxa apresentadas pelas
empresas.

Muitos negócios foram realiza-
dos com vencimento previsto para
a próxima segunda-feira, mas um
volume bastante considerável foi
efetivado por prazos maiores.

De acordo com a previsão de
diversos operadores, a liquidez do
sistema financeiro deverá permane-
cer apertada durante este mês e
o próximo, exigindo muita prudèn-
cia das instituições financeiras na
condução de seus negócios.

Encontro
Porto Alegre (Sucursal) — O

presidente da Associação Rio-Gran-
dense de Empresas de Crédito. In-
vestimento e Financiamento (Age-
cif», Sr. Daniew Ioschpe, informou
ontem que a entidade vai propor no
encontro das financeiras, em Bra-
silia, a criação da letra financeira,
para substituir a letra de cambio, e
da cédula fiduciária, para simpli-
licar o contrato dc crédito ao con-
sr.midor.

Além disso, a Agecif vai sugerir
no Congresso Nacional das Compa-
nhias de Crédito, Financiamento e
Investimento, que se realizará de
IV a 20 de outubro, a criação dc
um funcio de reserva especial para
cobrir riscos de crédito, e a ado-
ção de incentivos fiscais para quem
se dispuser a aplicar em fundos de
Investimento por cinco ou 10 anos.

D Fundos de Incentivos Fiscais

Instituição Oala Cola (lll. Ditt. Valor J Iníllluiçio Dala Cota Últ. Disl. Valor Instituição Dala Cola Últ. Dist. Valor
CrJ mil CrJ mil Cr$ mil
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Novo critério de correção
monetária baixará valor de

prestação de casa própria
As mudanças introduzidas na sistemática de

cálculo da correção monetária vão proporcionar
nos contratos de financiamento imobiliário sob o
regime do Plano de Equivalência Salarial iPES»
redução no valor da prestação paga pelo mutua-
rio, conforme admitiu ontem uma autoridade mo-
notaria,

A resolução do Conselho Monetário Nacional
afeta o Sistema Financeiro da Habitação na me-
dida em que estabelece apenas um padrão de cor-
reção monetária para todas as operações desse se-
tor, baseado unicamente na expansão do nivol de
preços — inflação.

Dois padrões
Observam os especialistas que até aqui o Sis-

tema Financeiro da Habitação operava com dois
padrões de correção monetária:

1) as letras imobiliárias, os depósitos em ca-
dorneta de poupança e os contratos de financia-
mento a imóveis dentro do Plano de Correção Mo-
notaria eram reajustados dc acordo com a varia-
ção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na-
cional.

2) O outro padrão de correção monetária se
aplicava aos contratos regidos pelo Plano de Equi-
valència Salarial, ou seja, a.s prestações eram rea-
justadas uma vez por ano, segundo os percentuais
dc aumento do salário minimo. Nesse caso, a cor-
recáo paga pelo mutuário era inferior à que rece-
bei-ia na condição de investidor em letra imobi-
liaria. Esse segundo padrão de correção monetária
incorporava, além do desgaste na moeda provo-
cado pela inflação, o acréscimo de produtividade.

Um exemplo

Em termos concretos, isso significa que, por
exemplo, verificando-se o aumento do salário mi-
nimo em 20*,;, cerca de 17% correspondiam á re-
dução do poder de compra (inflação) do assalariado
e 3% à produtividade do trabalho. Com a moclifi-
cação introduzida pelo Conselho Monetário, a cor-
reção a ser paga pelo mutuário do Plano de Equi-
valència Salarial uma vez ao ano será apenas de
17%.

Pelo antigo sistema, quem está pagando uma
prestação no valor de Cr$ 1 mil passaria a pagar,
60 dias após o reajuste do salário minimo em 20%,
Cr$ 1 200. Pelo novo sistema, dentro do mesmo pra-
zo o mutuário vai pagar Cr$ 1170 porque a cor-
reçab propriamente dita é de 17% e os 3% repre-
sentam, na verdade, acréscimo de produtividade do
trabalho assalariado. No fim de oito anos. o mu-
tuário terá pago, em termos de prestação, 30',r
menos do que pagaria pelo antigo sistema.

Outros efeitos

Conjugando-se a mudança na sistemática de
cálculo da correção monetária ao sistema de amor-
tizaçáo constante que produzirá uma redução de,
pelo menos. 5% ao ano no valor da prestação, o
Governo está promovendo, segundo os especialistas
do setor, uma redução do impacto do compromisso
de aquisição de casa própria sobr. o orçamento
familiar.

_s mudanças não terão efeito retroativo. Na
opinião dos especialistas, as decisões do Conselho
Monetário impedem que os mutuários paguem cor-
reção sobre correção na amortização do financia-
mento imobiliário e que igual procedimento seja
adotado pelas empresas de crédito imobiliário na
remuneração dos titulos (cadernetas de poupança
e letras imobiliárias) colocados no mercado de ca-

pitais.
No Plano de Correção Monetária, o reajuste

das prestações, segundo se informava ontem, con-
tinuará sendo trimestral, mas nao poderá ultra-

passar á variação das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional no período de um ano Pelo pro-
cedimento anterior, sobre o valor corrigido das pres-
tações num trimestre aplicava-se no trimestre se-

guinte correção monetária e juros. Isso implicava
em cobrar correção monetária sobre correção mo-

netárla.

Gemmer lidera altas
a 15 dias do balanço

Os titulos ordinários ao portador da Gemmer
lideraram ontem, a lista das maiores altas no IBV,

subindo 25,1%. O balanço semestral da empresa cn-
cerra-se no final deste mês.

Dos 52 titulos responsáveis pelo cálculo do in-
dicador oficial do mercado de ações do Rio, ape-
nas três apresentaram-se cm baixa, que variou en-
tre 1,6 e 0,9%.

Gemmer — Seus titulos ordinários ao portador
elevaram-se, ontem, 25,1% sobre a cotação média
anterior. Essa alta em grandes proporções foi pos-
sivel devido ao fato de o papel não ter sido transa-
cionado no pregão de quinta-feira, ficando os pre-
ços livres do teto de 10% de oscilação. A empresa
do setor de autopeças apurou no exercício anual
71/72 um lucro liquido disponível de Cr$ 23.7 mi-
lhões contra Cr$ 14,2 milhões verificados no balan-
ço passado. Gráficos da ação estão analisados em
outra página.

LTB — Os papéis ordinários ao portador da
Listas Telefônicas Brasileiras apareceram logo abai-
xo dos da Gemmer, com uma alta dc 14%. No exer-
cicio de 71 a empresa obteve um lucro líquido dis-
ponivel de CrS 21,8 milhões, tendo apurado ante-
rlormente Cr$ 14,09 milhões. Nos primeiros seis me-
ses de 72 a LTB apresentou reservas de Cr$ 54,4-
milhões para um capital de CrS 75 milhões, resul-
tando uma relação entre os dois itens de 72%.

Abramo Eberle — A metalúrgica num balanço
de 31 de dezembro, referente a seis meses de ope-
rações, conseguiu um lucro liquido disponível de
CrS 5,7 milhões. Segundo dados da Bolsa, no final
de 71 as reservas da Abramo somavam Cr$ 32,9
milhões, o que. sobre um capital de 40 milhões, for-
mava uni índice de 82%. A Abramo (pref. port.) su-
biu 12,6%.

Hime — Recentemente o grupo a qual estão fl-
liadas a Hime e a CBUM realizou um processo de
fusão, surgindo a Companhia Siderúrgica Hime S.A.
Está em pauta a modernização e expansão da Uai-
na de Neves, localizada no Estado do Rio. De ja-
neiro a junho a Hime — Comércio e Indústria teve
um lucro líquido antes do Imposto e Renda de Cr$
19.4 milhões. A empresa apurou Cr$ 17,9 milhões
em rendas não operacionais. Os papéis preferen-
ciais ao portador da empresa ganharam 12,5%.

Light — Os titulos do setor de energia elétri-
ca, dada as características particulares das empre-
sas do grupo, são bastante utilizados pelos investi-
dores qae visam a distribuição de dividendos em
períodos certos. No balanço semestral de 30 de Ju-
nho a Light revelou uma renda liquida dc Cr$ 298,5
milhões, sendo de Cr? 2 901 milhões seu capital.
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Câmbio no
exterior

Nov» lorqut (UPI-JB) - A leguir,
í. cotAcõe.., em dólares, no fechamen-
o, que substituem _i do d>n anierior:

ONTEM 5a.-FEIRA

Ouro

Canadá
Inglaterra
30 dias futuros
90 dias futuros
Bélgica
franca Fin.
Holanda
Portugal
Alemanha Ocid.
Hcnçi-KonK ¦

1,0189
2,4475
2.4426
2,4307
0,022780
0.2C61
0.3C9?
0,0374
0,3133
0.1785

1,0181
2,4.178
2,4438
2,4309
0,-227<>0
0,2060
0,3100
0,0375
0.3135
0,1790

Londres (UPI-JB) - Mercado dc cam-
bio de Londres:

Eilados Unidos - 2,44 11/16 - 2,44
23 32.

Canadá - 2,40 1/8 - 2,40 1/4.
República Federa' dâ Alemanha —

7,81 - 7,82,
Holanda - 7,89 1/4 - 7,90 1/4.
Bélgica - 107,40 - 107,55.
Suiça - 9,26 - 9,27.
França - 12,23 3/4 - 12,24 3/4.
Itália - 1422 - 1423.
Dinamarca - 16,85 3/4 - 16,86 3/4.
No-uega - 16,03 - 16,04.
Suécia - 11,55 3/4 - 11,56 3/4
Áustria - 56.30 - 56,45.
Portugal - 65,50 - 65,65.
Espanha - 155,25 - 155,40.
Japão - 734 - 739.
Austrália - 2,0493 - 2,0617.

Eurotlólai
A taxa interbancária de cambia d»

Londres no mercado do eurodólar fe-
chou ontsm, pira o per iodo de seis
meses, em 6 1/4%, Respectivamenl .„
no: prazos de um, dois, Ucs, sois e
12 meses, as taxas, em dó!ares no-tc-
americanos, francos suíços e marcos,
tiveram o seguinte comportamsnto:

Dólares

tondroj (UPI-JB) - O ouro foi CO-
tado a 65,60 dólares a onça no merca-
do livre de Londres, com baixa de
30 ponto: em reiaçâo a cotação an-
teriof.

Interbancário
O msreado interbancário de cambio

operou ontem as taxai médias de CrS
6,00 para l-legramas í CrS 5,998 pa-
ra cheques. O rnerc;do citeve ofere-
cido.

Mercadorias
CAFE' - Nova lorqut (UPI-JB) -

O café universal para entrega futura
fe:hou entre 15 c 25 pontos de aita
na Bolsa de Nova Iorque.

As cotações dos principais cafés pa-
ra entrega imediata foram as jeguín-
tei:

Santos Ires 56,00
Santos quatro 55,00
Colombianos manirales 58.50
Mexicanos lavados coatepec 52,50
Ambriz número 2BB 46,00
AÇÚCAR - Londr-s (UPI-JB) - O

açúcar para entrega futura fechou c-m
mercado firme na Bolsa de Londrea.

Foram vendidos 2 493 contratos.
O produto para entrega imediata

Icrliou a 72,00 libras a ton.lada.
AlGODÃO - Nova Iorque (UPI-JB1

— O algodão número dois para en-
trega futura fechou entre 42 pontos
dc baim c 12 d« alta na Bois» do
Nov? Iorque.

For^m vendidos 1 150 contratos.
CACAU - Nova Iorque IUPI-JB) -

O cacau para entrega futura fechou
entre 35 e 37 pontes de baixa na
Bolsa de Nova Iorque.

Foram vendidos 643 contratos.
O Bahia p=ra entrega imcdiala fe-

chou a 33.20 ceniavos de dólar a li-
bra peso, com baixa dc 37 pontos. O
Acra fechou a 34,70 com baixa de 37
ponte.

(%) (%i

5 1/16 3/16
5 3/16 5'I6
3 '8 5,1 '2

l/B 14
6 3/8 1 

'2

Francos tuiçot

Col (%1

1 I '8 3 '3
1 1/8 3/8

3/16 7/16
1/8 3/8
1/16 5/16

JUTA - Nova
Cotações da juta
Iorque.

Pak tossa A
Pak tossa B
Pak white B
Pak white C
SISAl Nova

Iorque (UPI-JB) -
na Bolsa de Nova

19,30
18,50
17.85
17,05

loroue (UPI-JB) -

O sita) tipo africano número um foi
cotado a 12,625 ceniavos do dólar a
libra-peso na Bolsa de Nova Iorque.

IA - Nova Iorque IUPI-JB) - A 15
não lavada para entrecta futu*a fechou
entre 15 e 26 pcn'cs de alta na Bolsa
de Nova Iorque.

METAIS - Nova Iorque (UPI-JB) -

CòtaçÔBs des metais na Bolsa de Nova
loroue:

Marcos

(%i (%i
3/8 - 5/8

11/2-1 3/4
15/8- 7/8
3/8- - 5/8
- 1/4

Aluminio 25,00
Anlimônio 57,00
Cobre 50,50/50,75
Chumbo 15,00/16,00
Manganês 33,25
Niauel 153,00
Platina 130.00/135,00
Mercúrio 259,00/265,00
Prata 175,50
Estanho 182,00
Tunqsiênio 4,15/4 50
Zinco 18,00

Mercado a termo

TITUIOS
Preco Proço
M-X, Min.

Proço
Méd.

Qld. %
Toltf Sobra

Total

Petrobrás O/N 90 4,34 2,34 4,34 11530 3,17
Acesita O/P E/ 90 2.C6 2,06 2,06 14 000 1,83
Bc-igo-Minoira O/P Cl 90 6,24 6,24 6.24 79 OCO 31,23
Belgo-Mineira O/P C/ 120 6.33 6,38 6.38 84 000 33,95
Brahma P/P 60 2,13 2.13 2,13 30 000 4,05
H. C. Cordeiro Guerra P/P 120 2,44 2,42 2,44 15 000 2,3_
Hime P/P ?0 3,52 3,52 3,52 20 C00 4,46
Petrobrás P/P E/ 60 8,61 8,61 6,61 12 000 6,55
Petrobrás P/P C/ 90 11,70 11,70 11,70 4 000 2,96
Petrobrás P/P C/ 60 11,40 11,40 11,40 6 OCO 4,33
Rio-Grandense P/P 120 5,08 5,08 5.03 16 000 5,15

Termo na próxima semana
Vencimentos no termo na próxima lemapa, na Bolsa de Valorei do Rio ri»

janeiru:
CRS

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

TOTAI.

382 220,00
866 350,00
493 100,00

6 381 404,00
312 892,75

18 435 974,75

Bolsa de Nova Iorque
Nova lorqut (UPI-JB) - Foi a seguinte

Nova Iorque, ont em t
Média Dow-Jon<.s na Bolsa do

Acõas Abert. Máx. Min. foch. Vir.

30- -INDUSTRIAIS 946,49 952,29 940,62 947,32 - 0,23

20 1RANSPORTCS 221,34 222,76 219,55 221,22 - 0,81
15 SERVIÇOS PÚBLICOS 109,34 109.76 108,74 109,25 - 0,06

65 AÇÕES 308,77 310,43 306,60 308,7 - 0,37

Negócios c-m ações usadas na Média, onlem: Industriais 1 179 700; Trans-

porles 272 600; Serviços Públicos 215 800. Total I 668 100.

PREÇOS FINAIS:

Nova lorqua (UPI-JB) - Preços finais na Bolsa de Nova Iorque, onlem: '

A J. Ind  4
Allid Ch 28 1/2
Allis Ch 13 1/4
A Brínd 40 1/2
Am Can  30 1.-2
Ametcx 28 14
A Smcil 19 5/8
Am Stnd 11 1/8
Amt and 1 45 1/2
Anaconda 17 7/8
Al Richfld Ó3 1/8
Alias Corp  2 1/4
Bendix 41 3/4
Britpel  ... .3 5/8
Beth Sil 29 3/4
Canpac 16 1/8
Corro Cp 14 1/8
Chesoh 45 1/8
Chrysler 30
Col Gas 28
Con Ed 24 3/4
Cn Can 32 3/0
Cn Steel 14 5/8
Cpcintl 32 1/4
Crwn Zl 26 3/8
Curtis» Wrt 49 1/8
Dupont 176
Eastern Air 23 1/8
Eakod 130 1/2
ford M 65 5/8
Gn Elec 64 3/4
Gn Food 25 3/ 4
Gnmot 74 7/8
Gillette  51
Gooder  29 3 4
Grace W  26 5/8
IBM 397 3/4
Inlharv  36 12
Intl Nickel  35 1/8
Int T and T  52 1/4
Johnmv  29 1/4
Kennecott  23 1/2
Krogar  20 7 8
l-hm  17 1/8
Lockheed  10
Locwcp  M 3/M

Lonc Sind 25
Marcor ,. 22 7/8
Mobiiol 66 1,8
N. tcash 36
Nóidistil 17 1/2
NI Indusl 15 3/8
Otis El Co -I»
Pacgas 28 1/2
Pan Am VVa 12
Penn Ccntr 3 3/8
Philpot 35 I '2

PSE and G 23 1/8
RCA Corp 33 1/4
Republic Cp 5 1/8
Roynind 60 3/4
Seab W Airl 13 1/4
Seors 106 1/2
50 Rail 53 1/2
51 Brnd 48 1/4
Sldocal 66 1/2
Sldoind 73 7/8
Sld N| 80 1/8
Studew 49
Swift Co 34 1/2
Texaco ?4
Te-i Gulf 17 1/8
Textron 3i 2'8Tlmken *> 3'8
Uncarbide -16 3/8
Unlroyal 16 1/2
U Aircr 42
Uld Brands " i/A
Us Gyps H 7/8
Us Sil J? 5/8
Uv Ind 2J 3/4
Woslg El *°_ l 5Woolwh Íb,Z'Á
Arklag « 3/8
Creole 1/8
tspey MFG | '/8
G:*nlycl 7 1,5

Honiolí 37 1/8
Huskyol '7 1/4
N:,d Sou Hy ?? 1/2
Soabrk '•
Syntax C 84 l/J
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O IJB registrou, ontem, uma valorização ligeiramente inferior a do índice BV. Ao se fi-
xarem 2 451,7. o indicador das empresas privadas ganhou 185,2 pontos (cerca de 8,17', )

Mercado evolui 8,6%
e tem volume maior
Antes mesmo da abertura do pregão, os opera-

dores já se reuniam em torno dos postos dos prin-
cipais papéis. Ao toque da campainha só se ouvia,
por todos os lados, "compro no limite máximo!
Compro no limite!" Em decorrência desse movimen-
to, das 33 ações que realizaram negócios nos pri-
meiros 15 minutos, 26 registraram valorização igual
ou superior a 10...

Com a alta acentuada, houve, segundo o.s tec-
nicos. muitas realizações de lucros. A partir de 10h
45m, entretanto, o movimento começou a decres-
cer (assim como o IBVi, devido à retração dos ven-
dedores, na perspectiva de melhores preços para
seus papéis na segunda-feira.

Um operador explicou que a queda observada -
no índice não representou uma real falta de sus-
tentação dos principais titulos fã exceção de Ban-
co do Brasil i e sim devido à perda de posição de
algumas ações secundárias, pois a maioria dos ti-
tuios se manteve posicionada nas cotações de aber-
tura. até o fechamento.

Banco do Brasil íoi uni caso à parte, perdendo
CrS 1.00 entre a.s posições inicial e final. Um ope-
rador do papel aventou a hipótese de que. "talvez

as ações nominativas já não atraiam tanto a aten-
cão dos investidores."

A maior alta do dia foi a de Gemmer. ordiná-
rias ao portador, que andava ausente dos últimos
pregões, fato que permitiu a valorização bem su-
perior ao limite de 10r; permitido. Gemmer, que
na terça-feira fora cotada a CrS 3.25 foi negociada
a CrS 4.19 (mais 25,1%*).

Os fundos de investimento não seguiram uma
politica comum de negócios. Enquanto três ou qua-
tro instituições de maior porte atuaram fortemen-
te como compradores, outras foram mais modera-
das e um terceiro grupo, menor, não fez senão pe-
quenas atuações para reajuste de carteira.

Apesar do fechamento em baixa, as perspecti-
vas são boas para segunda-feira, em virtude das
muitas ordens de compra que não puderam ser
cumpridas.

Na semana que .se encerrou ontem, foram lie-
gociadós 40 306 titulos, no valor de CrS 131212 mil.
O mercado a termo participou com 4,219. desse
montante, negociando CrS 5 766 mil.

Os números do pregão
Depois cie apresentar uma alta de 9.3r\ nos

primeiros 45 minutos de pregão, o mercado de ações
da Bolsa do Rio passou a desenvolver um declínio
gradual, que permaneceu até o encerramento das
atividades.

Outra característica marcante íoi a redução
gradativa do volume de negócios entre a abertura
e as 12hl5m, causada pela crescente retração dos
vendedores. Dali até o fechamento o volume descre-
veu uma nova evolução e retração, sendo que, nos
15 minutos finais, foram negociados apenas CrS
528 mil iv. gráfico).

O Índice BV médio, ao se fixar em 2453,1,
acusou um ganho de 194.9 pontos, correspondentes
a uma desvalorização de 8,6%. O indicador relativo
ao fechamento marcou 2449.5, representando uma
redução de 3,6 pontos (aproximadamente 0,2%i so-
bre a média do periodo.

Foi transacionado um total de 11 667 mil titu-
los, no montante dc CrS 40 452 110.54. Desse total,
291 530 ações, representadas por CrS 1 578 mil, par-
ticlparam das operações a termo, cujos negócios cor-
responderam a cerca de 3,9% do movimento geral.

Das 52 ações que integram o indice de valori-
zação da Bolsa do Rio. 48 obtiveram cotação mé-
dia superior à de quinta-feira, enquanto três cai-
ram c uma permaneceu inalterada.

(%)As maiores baixas (%)

Fundos ãv investimento
Dita Cot. Ult. Dill. Valor

CrS mil

25,1 BASA on
14,0L. Americanas op
12,6 Veplan pp
12,5 —
10,8 —

1,6
1,6
0,9

As maiores altas

Gemmer op
LTB op
A. Aberle pp
Hime pp
Light op

No que se refere a volume de cruzeiros, as ações
mais negociadas foram: Belgo-Mineira, ordinárias,
ao portador c/ iCr$ 5 196 mil); Belgo-Mineira, or-
dinárias, ao portador ex./ (Cr$ 4 743 mil); Pctro-
brás, preferenciais, ao portador c/ ('Ori 4 477 míl)";
Petrobrás, preferenciais, ao portador ex,/ (CrS 2 475
mil) e Docas de Santos, ordinárias, ao portador, an-
tigas (Cr$ 2 030 mil).

Média SN
15- 9 14- 9 6-9 18- 8
54 014 49 884 53 189 44 270

Set. 71
86 250

•i1 RENDA MENSAL
LETRAS DE CÂMBIO COM RENDA MENSAL
DisWbüidoro de Títulos.
e Valores Mobiliários Ipiranga S.A.
Rua da Quitanda, 85/87-Tel.: 231-0163
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HOJE FUNDO IPIRANGA DE INCENTIVOS FISCAIS .1,74 FUNDO IPIRANGA DE VALORIZAÇÃO 0,735

Bolsa do Rio de Janeiro

OPERAÇo.J A VISTA INFORMAÇÕES UCNICAS DO MERCADO

TITUIOS

I

AUT. 
' 

FCH. MAX. MIN. . MtD. QTD
I

Va.iiçai. s/méd.
de dia anterior_____
Em CrS I Em •/•

1 Volu-
1 mt am

1 sobra
i letal

PREÇO/l-CRO i INDICE DE
lUCRATIVIDADt

Diária
Sobra
• MPl

Sobro
Mádia

lucro
Ano

I Sobr.
Em 1971 I o IBV

AYMORÉ 15- «-72 10.453 d... 0.166 37 676
AMÉRICA DO SUI ... . 14. 9.72 1.687 iun. 0.060 15 469
ÁUREA 13- 9.72 0.815 ano. 1.670 3 028
ANDRADE ARNAUD .... 13- 9-7? 0.648 dzi. 0.029 1 192
ANTUNES MACIEL 15- 9-72 0.9104 der. 0.1605 I 115
APIIK . 13- 9-72 1.085 iun. 0,025 3 740
APU1EC 13- 9-72 1.500 iun. O.030 18 5C6
AFOUO 15-9-72 0.828 maio 0.715 3 874
AFOLLO II . VII  15- 9-72 1.490 maio 1.032 19 101
ARAÚJO VIANA 11. 9-72 1,662 íbril 0.10 I 102
ATLAS  . 13- 9-72 0.62 I 701
AU/.ILIAR 13- 9-72 0.700 4 698
BAHIA 15- 9-72 0.53 2 461
BAMCIAl 14. 9.72 1.47 |uo. 0.068 6 477
BANDEIRANTES BBC ... . 15- 9-72 0.564 20 055
BANMERCIO 14- 9.72 1.0682 dez. O.I2B2 7 922
BANORTE 14. 9-72 0.533 20 743
BBI BRADESCO 15- 9-72 1.632 iun. 0.05 127 130
BCN 15 9-72 5.75 iun. 0.02 30 856
BAÚ  13- 9-72 0.91 iul. 1,00 1 673
BAIUAR1E .... 15- 9-72 3.31 mar. 0,0. 65 754
BAMERINDUS  18- 9-72 1.24 jan. 0.10 33 467
BMG . . . . 15- 9-72 2.012 dei. 0.09 4* 863
-ANSUIVCSÍ 13- 9-72 1.481 set. 0.2235 9 848
BARROS JORDÍ.-1 13- 9-72 0.776 794
BOSTON ......... 15- 9-72 0,953 tlez. 0,0275 21 742
302ANO  15- 9-72 3.170 dez. 0.248 82 723
9RACINV.ST 14- 9-72 1.26 iun. 0.1O 4 772
BRAN1 RIBEIRO 15- 9-72 1.04 iun. 0.04 3 229
BRASIL 15- 9-72 0.913 ago. O.CCó 22 370

CARAVELO 15- 9-72 1.90 out. 0.36 40 538
CÉDULA 14 9-72 0.5587 956
CABRAL MENESES 13-9-72 0.84 I 550
CEPtLAJO 15- 9-72 1.2573 abr. 0.1359 9 693
CITf BANK  15- 9-72 1.096 dez. 0.233 122 037
CONTINENTAL .... .' . 13- 9-72 0.671 d... 0.06 2 359
CORBINIANO . . . I . . . 13- 9-72 1.56 mar. 0,19 3 166
CORRETA 13- 9-72 0,7358 I 275
C01IBR 15- 9-72 1.450 ian. 0,445 2 963
COND. CRESCINCO .... 14- 9-72 1,492 iun. 0.08 256 872
-REDI1UM 15- 9-77 1,91 iun. 0,24 9 979
CREFINAN 15- 9-72 19.627 jun. 1.00 5 191
CREFISUL (qar.! 13- 9-7? 51.737 iun. 2.7B88 16 931
CREFISUL (cao.! 15- 9-72 44.914 dez. 4.00 30 566
CRESCINCO 14- 9.72 2.209 jun. 0.05 482 846

DALE  15- 9-72 0.844 789
DESFNBANCO 13- 9-72 1.947 iul. 0.06 8 142
DEIAPIEVE . . . . 14- 9-72 0.692 iun, 0,035 52 020
DINAMIZA 15- 9-72 1.412 dez. 0.22 4 158
DELF. A9.AÚ-0  15- 9-72 1.633 I 459
DENASA 15- 9-72 1.102 jun. 0.051 20 862

ECONÔMICO 15- 9-72 1.456 dez. 0.057 5 344
EMISSOR 13-9-72 1.483 iun. 0.060 19 070

FAIGON : 13- 9-72 0.7927 jun. 0.5654 12 624
FENICIA 13- 9-72 0,6107 933
FIBENCO 13- 9-72 1.4046 iun. 0.05 409
FIDELIDADE . , '3- 9-72 1.207 iun. 0.046 5 473
FIDÚCIAl 15- 9-72 2.756 iun. 0.20 45 261
FIPIG .... 13- 9-72 1.600 jun. 0.06 651
FIMAN 15- 9-72 1.129 iun. 0.19? 1 512
FINADA 

' 
. . . 15- 9-72 1.848 dez. 0.117 48 851

MNEY 15- 9-7? 1,77 abr 0.05 30 276
FNA . . . . 15- 9-72 0.515 ago. 0.004 4 684
FMO ... 15- 9.77 0.137 auo. 0.001 2 116
FUNDÒE.TE 15- 9-72 0.94 dez. 0.05 19 588

GEFISA  15- «-72 0,718 jun. 0.188 I 429
GlANGRANDt . . 13. 9-72 1.263 dez. 0.156 I 017
GODOY .... 13- 9.72 1.335 dez. 0,220 7 091

HALLLS 15- 9.72 1.034 iun. 0.015 166 271
HASPA ........ 13- 9-72 0.4756 650
HEMISUL  15 9-72 0,940 834

I.C.1 14- 9-7? 7,20 25 846
t IC  1- 9-72 7.72 27 718
MPtRlc 13- 9-72 0.710 dez. 2.0S7 4 292
INDUSCP.F.D 13- 9-72 0.958 ian. 0.332 797
INVESTBOLSA 15- 9-7? 1,5076 iun. 4.C693 583
INVESTBANCO 13- 9-72 2.39 mar. 0.03 135 390
IOCHPE 13- 9-72 0.51 dez. 0.052 1 770
IPIPANGA 18. 9.72 0.735 dez. 0.0? 34 264
ITAÚ " . 14- 9-72 1.009 iun. 0.02 356 043

KRESCENTE  11- 9-72 1.159 iun. 0.830 6 146

LAR BRASILEIRO 15. 9-72 0.819 10 036
LEIRA 14. 9-72 0.610 520
LEROSA  13- 9-72 1.065 iun. 0.05 1 021
LEVYNVEST 15- 9-72 0.775 dez. 0.10 17 026
LIBRA 14. 9-72 0.657 iun. 0.02 I 836

MAÍSONNAVE 15- 9-72 1.2775 jun. 0.02 14 65?
MAGLINNO  13- 9-72 0.7C0 2 466
MASTEF 12- 9-72 0.710 dez. 0,11 I 335
MD . 

13- 
9-72 1,23 294

METROPOLITANO 14- 9-72 0.66 jan. 0,045 1 187
MESQUITA 31. 8-72 1.509 dez. 0.23 815
MERCANTIL 14- 9-7? 0.184 12 515
MERKINVEST 13.972 1.00 1480

MINAS INV 14- 9-72 2.27 iun. 0.02 49 950

MM . . . 15-9-72 1.468 abr. 0.1'33 22 616
MONTEPIO 

15- 
9-72 1.1155 iun. 0,01 11 010

MULTIPLIC 15- 9-72 1,754 3 740

NACÓES 13- 9-72 1.38 jan. 0.099 5 032
NACIONAL 15- 9-72 1.147 dc:. 0.042 6 254

NACIONAL BRAS 15- 9-72 0.689 531
NOVO MUNDO 15- 9-72 0,557 3 930

OCG . . . 15- 9-72 1.375 dez. 0.36 4 506

OMEGÁ 14- 9-72 0.589 1 252

PACKINVEST 13- 9-72 1.173 mar. 0.190 1 432
P. WILLEMS-NS 15- 9-72 1.416 j.ri. 0.232 9 803
PAULISTA-SOCOPA .... 13- 9-72 0.701 abr. 0.03 1 401
P£BB 15- 9-72 1.113 mor. 0,185 2 768
PECÚNIA 13- 9-72 1,056 dez. 0.107 866

PROGRESSO 14- 9-72 0.812 iul. 0.74 3 469
PORTO ARANHA 13- 9.72 1.938 dez. 0,59 3 261

PROVAL 13- 9-72 0.806 jun. 0.01 1 394
PROVINVEST '13- 9-72 1.9065 maio 0,0250 13 5j3

REAL 15- 9-7? 2,66 164 364
R^AVAL 13- 9-72 2.61 nov. 0.02 10 842

REGENTE . .... 14. 9-72 0.775 abr. 0,05 3 315
r, QUE 15 9-72 1.005 jun, 0.191 13 946

SABBA 15- 97? 1,11 dez. 0.61 8 426

SAFRA 13- 9.72 1.45 dez. 0.15165 39 105

SAMOVAL 13- 9-72 0.922 Ml. 0.109 1 026

SANTA CATARINA 13-9-72 0.72 _,OT5
,ÁO PAULO-MlhlAS .... 13- 9-72 2,495 ian, 0.293 26 095

,OFISA 13- 9-72 1.244 mar. O.08 3 882

.iOLID.Z 12- 972 0.996 '02

SOUSA BARROS 15-972 1.38? I 203
sOVAL .... 13- 972 0.879 un. 0.051 l 935
tpi 13- 972 1,30 iun. 0.03 22 239

SPM 
' '. 

.... 13- 972 0,587 dez. 0,03 6 444

SPINELLI  13- 9.72 0.877 |ül. 0.0726 1 629
cp .... 13- 9-72 1.360 mar. O.10 I 332

SUPLICY :,'¦; .' .' . . . . 13- 9.72 2,923 12 '29

1AMOIO 15- 9-72 1,157 jul. 0,03 11 315

TITULO ... . . 
' ' 

. • 13-972 K3264 dez. 0.2168 1 116

UMUARAMA 15- 972 0,461 2 262
UNIÃO 15- 972 1.139 _ 7 987

UN VEST . .... 15- 972 2.07 dez. 0.171 346 110

UNISTAR 15- 972 32,44 jun. 3.889 4 924

Vl.A RICA • • 15- 972 0,833 5 414

VICENTE 
'MATEUS 13- 

9 72 1.037 dez. 0.53 I 532

WALPIRES 13- 972 1.007 mar. 0,05742 2 223

Acesita o/p ex/d ¦ . .

AGGS o/p . ... . •
Anhanguera 0/0 

' 
oa/cí

A. Norte p/p
Ant .rticfl o.p ....
Apoio o/p ......
Arno p/p c/div . . .
ASA p/n <*od
B. A. Arnaud p/p . .
P. Indi. Bangu o/p . .
P. Indi. Bflnçju p/p .
O .as dft Bonhfl o/p .
M. Barbará o/p . . .

BASA o/n

Eco. do Brasil o/n b. 5
B. Crcl. Inv. p/p ex/d
üaneba p/n 
B. E:t, C.arÁ p/n , .
6cG o/n
Be'rjo o/p c/div bon
?-lpo o/p cx/div/b .
Eían.sp» o/n .....
BHC Ind. p/n ... .
B. Hallê. Inv. p/n . .
BIB o/n 
8. Mi. Gr rais p/n . . .
5. Mordestp o/n . , .
B. N. W. Gerafs p/n .
BrahiTiè o/p
Brahmí. p/p
Brr.hina M. Gerais o/p
CBFE o/p cx/bon ¦ •
B. Roupa, o/p cx/d .
B. Rouoa- p/p cx/d .

CBUM o/p

Casa José Síiva o/p .
Cemig p/'p
Colorado p/p ....
Cepalm» p/n end . .
S. Cruz o/p
C. Bra.ilia p/p ... -
S. Nacional p/n . . .
S. Nacional p/p . .
CTB o/n 
CTB p/n 

Dínamo O' p . . . .

O. Isabel o/p . .
D. Isabel p/p ¦ -
Docas novas o/p .

ari;ga; o/n
an»iga: o'p
o/p .
p/p

•ocas
Doca:
Ou.ai
Duca
A. Eberle p/p

Eciia o 

Clctrobras p/p ex/ b/s
=nqcfusa o/p ....
Eouipo p'"n end . . .
Eriesso,. 0/0
Estrela o/p

Ffibasi ' p/n end . . .

Ferro o/p
fertisul o/P
Fertisul p/p
F. Guimdráe* cp ex/d
F. 1. Cataguases p/p eb
F. L. MG o/p ex/b
Ford-Willys. o/p .'",'. -

í. A Ftrn

G, A, Fernan. p.t. e:
Germani p/p ex/d
Gemmer o/p . . . .

C. C. Guerra p/p

Hércules p/p . . . -
Hime o/p . . .
Himp p/p .
H. S. Pauio

'nd

1.93

2,10
1.60
1,50
1.05
2,00
1.66

Ú.60
1.30
0,42
0,54
2,60
3,36

1,20

12,00
2.90
2,CO
1,60
1.30
5,75
4,47
2,00
1,30
3,10
3,90
0,80
3,90
1,10
1.80
2,00
1,25
0,66
1,05
1,05

2,12

1,15
0,95
1,15
0,56
3,70
0,56
2,00
3,20
0.49
0,6!

1.03

0,EO
0,66'_,?0

2.34
2,6?
1.00
0,90
2,98

1.74

0.90
0.43
0,36
3,66
1,15

1,45

2,28
1,05
1.61
0,90
0,70
0,70
0,55

1.80

2,15
2,43
4.19

1,93

2,15
1,60
1,50
1,05
2.C0
1,80

0,60
1,30
0,46
0,50
2,60
3,36

1,20

11,00
2,95
2.CO
1.60
1,45
5.7S
4,47
2X0
1,84
3,40
3,90
0.60
3,80
1,10
1,75
2,00
1.20
0,66
1,05
1,05

2,15

1,15
0,95
1,15
0,56
3,70
0.56
2,00
3,20
0.<(*
0.90

1,00

0,50
0.6Ü
2,31
2,34
2.6?
1,00
1.00
2.96

1.74

0,90
0,43
0,36
3,65
1,27

1,45

2,15
0,90
1,61
0,90
0,70
0,70
0.90

1,93

2,15
1,60
1,50
1.05
2,00
1.80

0,60
1,30
0,46
0,54
2,60
3.36

1,20

12,12
2,95
2,00
1.60
1,45
S.75
4,47
2,10
1,83
3,40
3.90
0,30
3,90
1,15
1,80
2.00
1,25
0,56
1,05
1,05

2.12

1,15
0,95
1,15
0,-6
3,74
0,-6
2,00
3,20
0,50
0.90

1,03

0,50
0,66
2,31
2.34
2,62
1.00
1,00
2,98

i.74

0,90
0,43
0,36
3,66
1.27

1.45

2,28
1,10
1,61
0,90
0,70
0,70
0.90

2,152,15

2,15 2,15
2,43 2,43

4,194,19

H

p/p ex/d

p/p ex/d

Imbituba o/p

E. J. Olimp.
S. José o/p .
S. José p/p

Kel.a..'s p> p ex/d . .

light o-'p co

L. Americana*, u/p . .
5. lanari o/n ene) . .
S. lanari p/n end
Lábias O/p c/d . . .
LT3 o. 

M-!t. Aços p/n end . .

R, 
"Mangeinhos 

o/n cx
Wannrsmànn o/p . . .
Marmesirann P/P ¦ • •
rucicovan o/p c/div ,
Mcialfléx o/p ....
Metal.tex o/p ....
Metal leve p/p . . .
Mendes Jr. p/p ....
Mesbla 0/0
Mesbla p/p
M. Fluminense o/p c/b
Metalon 0'p
Mundial p/p

Nov. América o/p . .

Pa.isa p/n end ....

Sid. Pains p/p ....
Cim. Para-so o/p . . .
Pctrobrás o/n
Petrobrás p/n ....
P.lrobra. p/p c/b/s .
Petrobrás p/p ex/b/s .
Paul. F. luz o/p ex/b
Pirelli o/p

F. Equipamentos p/p .
Pet. . pir anaa o/p . ,
Fct. Ipiranga p/p . .
Sid. Rio-Grandense p/p

Ríf. União p/p ....

Sul Amér. Ter. Mar o/n

iitrt o, p
Supergasbrás o/p . .
Scndotécnica o/p .
Sondoiêcnic/i p/p .
S. Admirai p/p c/d

Tetno.olo b/p - .

Tecnõsolò p/p .
fibras o/n end .
Iibrá. p/n end .
I. Janer p/p .

UBB o/n 

UBB p/n 
UBB p/p ex/div . .
Unipar Obrig. c/dir .
Unipar Obrio. ex/dir
Unipar o/n end . .
Unipar p/n end, . .

Vala p,< n ex/d/b/s .

Vale p/p recibo . .
Vale p/p c/d/b/s .
Vali. pp .x/d/b/x .
Veplan o/p ....
Veplan o/p ....
Viaturas o/p ....

W. Martins c/p . .

Zivi p/p
Lol. Hip. da B!C- .

2.20

2,00
3,05
3,23
1,99

0,48

1.94
2,43
2.48
1,40
1,15
3.30
0,65
0,51
1.04
3.15

0.44

1,25
4,64
3,08
0,90
1,49
2,70
4.90
4.31
1,70
2,24
1,15

0,44
0,95

1.18

0.40

4,65
0,94
.-.,03
7,03

10,78
8,12
0,90
1,35
1,27
0,85
1,55
4,60

1.98

2.28

10,89
1,10
1,50
2,60
2,46

1,58
•1.90
0,54
0,86
1,08

1,00

1,00
1,00

325,00
320,00

1,65
2,56

5,95

5,30
10,93

6,88
2,00
2,20
1,29

3,31

2,00

0,85

2,20

1,93
3,05
3,23
2.04

0,48

1,94
2.43
2,45

1.43

1.13

3.05
0,63
0.52
1,04
3,05

0,44

1,25
4,34
3,0ò
0,90
1,49
2,71
4,90
4,31
1,75
2,24
1,15

0,46
1.00

1.14

2.20
2,00
3,05
3,23
2,04

0,46
1,94
2.43
2,43
i.40

1,15

3,30
O.r.5
0,52
1,06
3,15

0.44
1,25
4,34
3,08
0,90
1,49
2,71
4,90
4,31
1,76
2,24
1,15

0,46
1,00

1.18

1,65

2,10
1,55
1.50
1,05
2,00
1,66

0,60
1,30
0,42
0,50
2,60
3,20

1.20

11,00
2,90
2,00
1,60
1,30
5.60
4,35
2,00
1,80
3,10
3,90
0,80
3,80
1,10
1,75

2,CO
1,20
0,66
1,05
1,05

2,12

1,15
0,95
1.15
0,56
3,-0
0,56
2,00
3,15
0,45
0.81

0.97

0.50
0,90
2,20
2.34
2,52
1,00
C.90
2,35

1.74

0,90
0,43
0,36
3,60
1,15

1,40

2,15
0,90
1,35
0.9O
0,70
0,70
0,35

1.80

2,15
2,43
4,10

2.20

1,95
3,05
3,23
1,99

0,48

1,94
2,43
2.48

1.35

1,13

3,00
0,63
0.50
l.CO
3,05

1,89 376 845 0,17

2,12
1,57
1,50
1.05
2.C0
1,73

0,60
1,30
0,46
0,52
2,60
3,30

1,20
11,55
2,93
2,00
1,60
1,37
5,74
4,47
2,06
1,81
3.11
3.90
0,60
3,64
1.13
1,76
2,00
1,22
0,86
1,05
1,05

2,12

1,15
0,95
1,15
0,56
3,64
0,56
2.00
3,19
0,49
0,84

0,99

0,50
0,62
2.28
2,34
2.61
1,03
0.96
2.94

1,74

0,90
0,43
0,36
3,63
1,26

.,.__.
2,21
0,94
1,60
0,90
0,70
0,70
0,88

40 003
16 CCO

9 055
3 CCO
ÜOOO
2 000

111 CCO
42 OCO
16 673
95 000',9 5C0

297 435

0,13

0,06

Est.

Esl.
Est.

0,04
0,03
0,C4
0,25

9,88

6,53

4,16

Est.

Esl.
Esl.

9,52.
6,12
1,56
6,19

1,83

0,21
0.C6
0.03
0,03
0,02
0,33
0,17
0,14
0,02
0,17
0,13
2,52

20 4C0 —0,02 1.63 0,06

12.! 511
.',7 CCO
I6 2C0

2 OCO
70 126

915961
I 070 \»

In 774
9 833

13 833
6 OCO
4 785
a 415
5 C00

.3 837
103 005

4 22!
3r> 003

050
9 562

37 903

02 OCO
363 500

2 OCO
685 030
342 ol9

7C0
187

121 BCO
53 783
24 150

éOO&O
V OCO

54 026
35 435
39 303

780 2C5
1 OCO
'CC3

71 940

CO"
9 000
''OCO

000
30 414
10621

133 5C0

109 276
1C6 000

22 500
3 0D0

OCO
571
000

0,64
0,19
0.01
Est.

0.C5
0,51
0,41
0,12

-0,03
—D.Cl

0,03
-0.C1

0.07
0,33
0,11
0,10

Est.
Est.
Est.

0,19

0,02
Est.

0,05
0,24

—0,06
0,13
0,23
0.32
0,02

0,05
E:t.

0.02
0,16

0.23
0.01

— -,03
0,33

0,06
-0,04

0,32
0,08

0,12

0,14
—3.06

0,14
0.05
Est.
Est.
0,04

5.86
6.93
0.50
Est.

3,76
9,75

10,39
6,12

—1,63
—0..2

0.77
-1,23

1,85
2,72
6,66
5,26

Est.
Est.
Est.

3,64
0.50
0.01
0,00
0,24
13,52
12,33
0,CS
0,04
0,11
0.C6
0,C3
0,04
0,C4
0,24
0,52
0,01
0,07
0.01
0,02

41,6?

9,0'
14,3!
12,61

6,61
7,21
7,47

23,16
7.73
4,47
5.C6
6,41
9,33

8,73

12,53
5,13
6,43
3,04
5,72

12,83
13,32
6,15

6,63
11,03
2,70
8,23
9,35

9,84 0,47

2,01 107 C00 0,04

2,15
2,43
4,19

2,20

1.96
3,05
3,?3
2,02

0 48

1,94
2,43
2,48
1,39

1.13

3,11
0,64
0,51
1,05
3,09

2 OCO
I 0.0
4 825

15 CO

13015
6 2C0

125 34.
4 000

6 000

1C00
1 OCO
1 000

48 767

;_ _7_

241 956¦¦J0CO

33 CCO
.;? CCO/*:¦* oco

0,20

0,23
0,26
0,02
0,04
0,16

0,04

0,11
-3,05

0.01
Est.

0,15
0,35

1,76
Est.

9,83
7,05 .

-9,67
9,69
9,62
6.52
2,43

5,31

Est.
3,33
8,57

9,66
1,01

—3X3
12,64

16,21
-13,30

9,65
6,77

9,39

6,76
—6,33

0,58
5,68
Est.
Es;.
4,76

2,03

10,00

10,10
12,54
1,00

9,09

10,22

0,09
0,88
0.C0
0,98
3,23
0.01
0.C3
0,99
0,07
0,05

0,15
0,CO
0,03
0,23
0,53
5.23
0.C3
0,0'
0,54

0,C0

0,02
0,03
0,03
0,28
0,03

0.49

0.62
0,25
0,09
0,C3
0,03
0,03
0.00

0.55

0,01
0,03
0.05

0.C6

0,C6
0,C4
1,04
0.02

o.co

5,37
7,90
7,90

17,96

2,72
6,59
2,97

11,54
8,44

12,33
19,66
3.87
$,64

2.BI

0.60
0.96
0,85
C,44
0,48
0,53
1,56
0,25
0,30
0,34
0,4.3
0,63

0,59

0,85
0,34
0,56
0,20
0,33
0,86
0,93
0.41

0,45
0,74
0,18
0,55
0,63

0,36
0,53
0,53

2,99 0,0454 81.46

0,18
0,46
0,20

O 78
0,57
0.83
1,32
0,26
0,44

1,02
0,90
0,93
0,57
0,59

0,34
0,79
0,90
0,80
0,74

0,83

1,15

0,77
0,27
0,52
0,92
0,95
0,56

0,61
1,01
0,24
1,12
1,28

0,79
0,98
0,98

1,29

0,34

0,2351
0,1397
0,1189
0,1567
0,2771
0,2315
0,0259
0,3477
0,1327
0,1027
0,4051
0,3535

107,61
66,63
42,97
68.18
80,00
85,22
55,04
64,35

65,B2
63,87

138.07

1,22

1,62
1,03
0,64
1,C2
1,20
1,23 '

0,62
0,96

0,99
1,26
2,07

0,1373 49,18 0,74

0,918)
0,5701
0,2371
0,5262
0,2394
0,4472
0,3354
0,3383

1,15
0,88
1.41

0,1196
0,3479
0,4185
0,2138
0,2138

0,16C0
0,1329
0,1329

0,1180

0,4226
0,1377
0,3369

0,3152
0,0663
0.1622
0,1622
0.1265
0,1265

67,03
62,76
55,09
66,46
44,77
52,42
56,37
45,81

127,98
74,28

47,23
44,31
81,10
76,04

110.93
111,68
97,22
97,22

63,26

67.25

67,64
69,13

124,23
50,90
59,17
77,99
70.CO
67.23

1,00
1,24
0,82
1,30
0,67
0,78
0,35
0.69

1.92
1,11

0,71
0,66
1,22
1,14
1,67
1,63
1,46
1,46

0.9S

1,01

1,01
1,94
1,67
0.76
0,69
1,17
1.C5
1.01

2.76 0,18 0,37 0,3580 49,50 0,74

3,03
3,75
9,13
9,34

10,41
5,22
5,01

15,55

0,20
0.25
0,61
0.63
0,70
0,35
C,33
1.05

0,54
0.67

0,65
C.62
1.24

0,lár5D
0,1653
0,2555
0,2505
0,2505
0,1915
0,1915
0,1890

66.66
62,03
87,23

1C3.C3
97,03
93,20
48,91

5,45 0,36 3,3183 67,96

-1,15
5,47
5,33

16,75
5,75

9,95

10.12

2,99
4,87
5,62

373,34
7,72

4.93

9,02
33,43
35.37

0,44 0,44 IJ9C0 0.04

0.40 0,40

4,65
0,94
4,00
7,08

10,78
8,12
0,69
1,35
1,30
0,85
1,55
4,60

1,90

2,23

10,89
1,05
1,55
2,66
2,40

1,58

5,10
0,54
0,86
1.08

1,00

1,00
1,00

325,00
320.00

1,60
2,56

4,65
0,94
4.03
7,08

10,78
8,12
0,90
1,35
1,30
0,85
1,65
4,60

1.98

2,28

10,89
1,12
1,55
2,66
2,46

1,58

5,10
0,54
0,36
1,08

1,00

1,00
1,05

325,00
(120,00

1,65
2,56

6,55 6,55

5,30
10,9.1

6,68
2,10
2,40
1,29

3,31

2,CO

0,85

5,30
10,93
6,88
2,10
2,40
1,29

3,31
2,00
0,85

1,25
4.60
3,08
U.90
1,49
2.70
4,90
4,31
1,70
2,15
1,15

0,44
0,95

1,05
0,40

4,15
0,92
3,70
7,08

10,60
3,10
0,69
1,35
1,27
0,35
1,50
4,60

1.85

2,26

10,69
1,05
1,50
2,60
2,40

1,58
¦1,90
0,54
0,t,6
1,08

1,00

1,00
1,00

325.00
320,00

1,60
2,50

5.95

5,30
10,75
6,80
2,00
2,20
1,29

3,31

2,00

0,85

1,25
4,34
3,03
0,90
1,49
2.71
4,90
4,31
1,76
2,20
1,15

0,47
0,96

1,14
0,40
4,62
0,94
3,84
7,08

10,77
6,12
0,90
1.35
1,29
0,35
1,57
4,60

1,93

2,28

1039
1.10
1,51
2,66
2,44

1,58

5,07
0,54
0.86
1.08

1,00

l.CO
i.oo

325CO
320,00

1,64
2,55

6,26

5,30
10,92
6,87
2.08
2,28
1,29

3,31
2,00
0,65

6 CCO
97 291
13 538

9 C03
12 OCO
45 SCO
12 003
I0OCO

163 971
151 711

2 OCO
121 OCO

82 CCO

195 381

53 CCO

36 000
56 CCO

202 302
076¦415 967

338 269
19 770

3 3CO
20 000
36 043
26 400

140 140

73 383

ICO

53 263
12 OCO
12 ICO

117 500
18 003

< 000

6 500
-15 030
60 000

000

; coo
709

35 4C0
10

11 OCO
455 000

5 895

950
157 752
241 330

5 000
8 000

I OCO

53 274

4 000

7 350

0,44
0,28' Est.
0,14
0,25
0,20
0,39
0,17
0,19
0,03
0.C3
0,03

0,07

Est.

0,39
0,C9
0,26
0,64
1,01
0,74
0,04
Est.

0,C3
0.C5
0,07
0,42

0,13

2.96

10.78 ,

— 1,58
1.53
Est.

16,66
Í4.02

10,03

13,03
iO.CO

Est.
13,37
10,16
4,25
9,94

10,69
9,45
2,67
6,31
5,49

6,54

Est.

9,21
10,58
7,26
9,93

10,34
10.02
4,65
Est.
2,33
6,25
4,66

10,04

0,99
0.08
0,01
0,24
0,20

0,02

0,19
0,05
0,03
0,09

Est.

Est.
Est.

—5,00
0,1 4
0,22

7,22

10,00
7,84
0,66
9,91
8,92

1,28

3,89
10,20
10,25
9,C9

Esl.

Est.
Esl.

— 1,53
9,33

0X3
0,00
O.CO

0.17

0,15

1,95
0,01
0,04
0.12
0,35

0,02

0,01
1,21
0,10
0,02
0,04
0,31
0,15
0,11
0,76
0,85
0,00
0,14
0,20

0,57
0,05
0,42
0,13
1,99
0,01

11,52
7,C6
0,04
0,02
0,C6
0,08
0,10
1,65

0,36

0,00

1,49
0,11
0,C4
0,80
0,11

0,01

0,08
0,06
0,13
0,00

0,C0

0,00
0,09
0,00
0,03
0,04
2.99

2,39

6,96
5,46
5,57

5,89

7,03

8,46
4.22
3,35

10,45
9,15

5,20
15,77
I0.C3
5,21
4,65
6,46

11,97
7,16
6,97
8,71
4,16
4,21
7,76

6,31

173,91

13,10
1,92

16,99
31,32
33,56
35,92
11,07
6,55
5,31
5,32
9,83

14,42

6,92

16,96
7,67
4,53
.7,99
6,43

3.58
11,51

4,47

5,21

5,21
5,21

0,28
0.36
0,36
1,13
0.38

0.67
0.68

0,20
0,32
0,39

25,25
0,52

0,33

0,60
2,25
2,39

0,16

0.47
0,36
0.37

0,71

0.72

0,53
0,71
0,65

0,72
2.67
2.83

0,97
0,99

0,39

0,47

0,57
0,23
0,22
0,70
0,6t

0,35
1,06
0,67
0,35
0,31
0,57
0,B0
0,43
0,47
0,58
0,28
0,28
0,52

0,42

11,75

0,68
0,13
1,14
2,11
2,26
2,42
0,74
0,44
0,35
0,35
0,66
0,97

0,60

1,14
0,51
0,30
0,53
0,43

0,24

0,77

0,30

0,35

0,35
0,35

1,03

1.05
0,30
0,24
1,3)

0,21
1,13
0,72
0,65
0,37
0,67
0,95

0,87
1,08
0,56
0,33

0.2167
0,0736
0.C673
0,2167
0,2169

0,1447

0,2182

0,3033
0,1436
0,1232

0,0065
0,5424

0,4456

0,2172
0,0913
0,0913

C.2033

0.27B4
0,4450
0,4450

0,2357

0.1607

0,3674
0.1516
0,1516
0,1001
0.3374

73,26
44,79
36,36

147,56
79.24

37,79

68,20
64,65

111,11
73,17

131,44
103,52

0,93
1,3:

1,50
1,46

0',73

1,02

1,17
0.67
0,54
2,27
1,19

056

1,0?
1,27
1,67
1,10

1,52
1,35

IC4.M 1,56

87,29

73,33

64,68
58,42
43,82
«9,38

1.10

0,97
o,sa
0,66
1,34

I09.C9 1,64

55,74
118,53
120.97

47,11

129.38

94,52
58,71
50,00
62,50
65,35

47,82

0,2403
0,3.69
0,3C69
0,1727
0,3202
0,3203
0,4092.
0,6312
0,2523
0,2523
0,2764
O.IIU
0,1236

1.12 0.1804

0,72

0,69
1,27
1,26
1,46
1,62

1.03

0,36

0.0023

0,4573
0,4881
0,2260
0,2260
0,3209
0,2260
0,0313
0,2358
0,2425
0,1597
0,1597
0,3188

100,03
55,69
46,31
56,25
49,33
78,32
90,23

137,69
77,53
73,06
76,66
58,75
61,14

69,93

30,30

55,46
75,20
87,07
71,37
73,51
76,38

116,83
79,41

61,59
91,81
52,15

0,63
1.78
1,82

0,70

1.95

1.42
0,88
0,75
0.94
I.2S

0,7?

1,50
0,33
0,69
C,34
0,74
1,17
1,35
2.C7
1,16
1,05
1,15
0,83
0,92

1,05

0,45

0,83
1,13
1,31
1,07
1,10
1,15
1,76
1.19

0,9?
1,33
0,78

0,2163 88,94 1,33

0,47
0,47

0,6418
0,1434
0,3329
0,3329
0,3792

0.44C3

0,4403

0,2414

0,1918

0,1918
0,1918

59,28
113,40
39,64
63,33
65,24

.19,09
64,17
61,71

97,08

60,97
40,81

60,07
64,07

0,89
1,70
0,60
0,95
0,96

0,73
0,96
0,92

0,91
0,61

0,90
0,96

Mercado fracionário (operações a vista)

0,31 5,21 0,09 25,68 1,73 0,2437 65.89 0.99

0,01 — 
¦.-¦-.—

I CO 10,06 4,43 27,16 1,83 0,4020 61.52 0,9?
0 62 9 92 4 26 28,10 1,90 0,2437 62,11 0,93

-o'c? —0,95 0,02 7,86 0,5.1 0,2646
-002 —0,86 0,04 8,61 0,58 0,2646 49,69 0,75

0X3 - 49,61 0,74

0,30 9,96 0,45 16.75 1.13 0,1975 71,49 1.07

Est. Est. 0,0? 6.04 0,54 0,64 0,2485 70,67 1,06

Esl. Est. 0,01 — —

01D tine Titulos QTD. Pr.t- Titulos Q1D. Prt<;o

OPERMOEI63.4131m O TREVO GRRAÍ-TE fl 5UA EfllPRESA RECURlOi DO EXTERIOR.

BANCO BANDEIRANTES
Rio Branco ("ele.. Rflfirfo) *— 7 de Sntemhro — Sio Jn»* — r_»_t»-'i> — Copacaban»

7lju.it. — Sio CrlltÓYÍ» — tnjenlio d* D.ntr» ~- P»r«t)«. 0. Lu.«« — Niterói.

m
Abramo Eberlo p/p
Acesita o/p cx/div
Acesita p/p exdiv
Arcnorte p/p
Brahmíi o/p
Brahrna p/p
Brahma de M. Garai; o p
Barbará o/p
BeUjo-M,ineÍra o/p ex/div/bon
Bí-loo-Mineira o/p c/div bon
Bras. de Roupas o/p ex/div
Bangu o/p
CBUM o/p
CBUM p/p
Cisa P/n a
Calé Brasília p/p
Café Brasília o/p
Dona Isabel p/p
O-icBS antigas o/p

I 740 2,85 Oocai novas o/p
5 850 1,90 Ericsson o/p

600 1,57 Estrela p/p
55 1,47 Fertisul

837 1,79 Ferro Brasileiro o/p
3 670 2,00 Ferbasa p/n e

1 832 1.17 F. Lui M. Gerais o/p
435 3,27 Gemmer o/p

309 4,51 Hercules p/p
736 5,75 Hime o/p

I 050 1,03 Hime p/p
387 0,42 Kelsons p/p r>.'di.
200 2,17 Light o/p c/div

340 1,83 L. Americanas o/p
500 1,54 ! Mannesmann o/p

500 0,54 Mannesmann p/p
150 0,97 Mesbla o/p
26 0,63 Mesbla p/p
205 2,58 Nov» América o/p

435 2,25
414 3,54
621 1,13

250 1,58
276 2,10
50 1,43

571 0,68
825 4,15
15 1,96

300 3,05
245 3,16

2 267 1,37
1 474 1,12
4 963 3,13
I 799 4,84
538 3,01

2010 1,68
1 010 2,19

04 1,19

Petrobrás p/p ax/dir 69 3,00
Potrnbrás p/p c/tlir 232 10,85
Paulista F. luz o/p 270 0,83
Pirelli p/p 2 200 1,21
Pirelli o/p 300 1,3?
Petróleo Ipiranga p/p 400 1,53
Petróleo Ipiranga o/p 3 109 0.S3
Rio-Grandense p/p 304 4,51
Refinaria União p/p 1 120 2,01
Sondotécnica o/p 100 1,53
Sousa Ciuz o/p 3 966 3,60
-id. Nacional p/p 4 000 3,20
Vale Rio Doce p/p c/dir 945 10,90
Vale Rio Doce p/p ex/dir 194 6,88
White Martins o/p 1 294 3,25
leenosolo p/p SOO 5,70
Unipar p/n t»
Uni banco*, p/p ex/div 400 0,Oí.
Zivi p/p »17 2,00

• .
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VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
NA BOLSA DO RIO DE JANEIRO
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O 7J5 registrou, ontem, uma valorização ligeiramente inferior à do índice BV. Ao se fi-
xar em 2 451,7, o indicador das empresas privadas ganhou 185,2 pontos (cerca de 8,17%)

Mercado evolui 8,6%
e tem volume maior
Antes mesmo da abertura do pregão, os opera-

dores já se reuniam em torno do.s postos dos prin-
cipais papéis. Ao toque da campainha só seouvia,
por todos os lados, "compro no limite máximo!
Compro no limite!" Em decorrência desse movimen-
to, das 33 ações que realizaram negócios nos pri-
melros 15 minutos, 26 registraram valorização igual
ou superior a 10%.

Com a alta acentuada, houve, segundo os téc-
nicos, muitas realizações de lucros. A partir de lOh
45m. entretanto, o movimento começou a dccres-
cer (assim como o IBV), devido à retração dos ven-
dedores, na perspectiva de melhores preços para
seus papéis na segunda-feira.

Um operador explicou que a queda observada
no índice não representou uma real falta de sus-
tentação dos principais tituios <à exceção de Ban-
co do Brasil i e sim devido à perda de posição de
algumas ações secundárias, pois a maioria dos ti-
tulos se manteve posicionada nas cotações de aber-
tura, até o fechamento.

Banco do Brasil foi um caso à parte, perdendo
CrS 1.00 entre as posições inicial e final. Um ope-
rador do papel aventou a hipótese de que, "talvez
as ações nominativas já não atraíam tanto a aten-
ção dos investidores."

A maior alta do dia foi a de Gemmer, ordiná-
rias ao portador, que andava ausente dos últimos
pregões, fato que permitiu a valorização bem su-
perior ao limite de 10% permitido. Gemmer. que
na terça-feira fora cotada a CrS 3,25 foi negociada
a CrS 4,19 ímais 25,1%).

Os fundos de investimento não seguiram rima
política comum cie negócios. Enquanto três ou qua-
tro instituições de maior porte atuaram fortemen-
te como compradores, outras foram mais modera-
das e um terceiro grupo, menor, não fez senão pe-
quenas atuações para reajuste de carteira.

Apesar do fechamento em baixa, as perspecti-
vas são boas para segunda-feira, em virtude das
muitas ordens de compra que não puderam ser
cumpridas.

Na semana que se encerrou ontem, foram ne-
gociados 40 306 tituios, no valor de CrS 131212 mil.
O mercado a termo participou com 4,21% desse
montante, negociando CrS 5 766 mil.

Os números do pregão
Depois de apresentar uma alta dc 9.3% nos

primeiros 45 minutos de pregão, o mercado de ações
da Bolsa do Rio passou a desenvolver um declínio
gradual, que permaneceu até o encerramento das
atividades.

Outra característica marcante foi a redução
gradativa do volume de negócios entre a abertura
e as 12hl5m, causada pela crescente retração dos
vendedores. Dali até o fechamento o volume descre-
veu uma nova evolução e retração, sendo que, nos
15 minutos finais, foram negociados apenas Cr$
528 mil (v. gráfico).

O índice BV médio, ao se fixar em 2453,1,
acusou um ganho de 194,9 pontos, correspondentes
a uma desvalorização de 8,6%. O indicador relativo
ao fechamento marcou 2449.5, representando uma
redução de 3,6 pontos (aproximadamente 0,2%) so-
bre a média do período.

Foi transacionado um total de 11 667 mil titu-
los, no montante de Cr$ 40 452 110,54. Desse total,
291 530 ações, representadas por CrS 1 578 mil, par-ticiparam das operações a termo, cujos negócios cor-
responderam a cerca de 3,9% do movimento geral.Das 52 ações que integram o índice de valori-
zação da Bolsa do Rio, 48 obtiveram cotação mé-
dia superior à de quinta-feira, enquanto três cai-
ram e uma permaneceu inalterada.

As maiores alias (%) A.s maiores baixas (%)

Fundos de investimento
ult. Din. Valor

CiS mil

Gemmer op
LTBop
A. Abcrle pp
Hlme pp
Light op

25,1 BASA on 1,6
14,0 L. Americanas op 1,6
12,6 Veplan pp 0,9
12,5 —
10,8 —

No que se refere a volume de cruzeiros, as ações
mais negociadas foram: Belgo-Mineira, ordinárias,
ao portador c/ (Cr$ 5 196 mil); Belgo-Mineira, or-
dinárias, ao portador ex./ (Cr$ 4 743 mil); Petro-
brás, preferenciais, ao portador c/ (Cr$ 4 477 mil);
Petrobrás, preferenciais, ao portador ex./ (Cr$ 2 475
mil) e Docas de Santos, ordinárias, ao portador, an-
tigas (Cr$ 2 030 mil..

Média SN
15- 9 14- 9 6-9 18- 8 Set. 71
54 014 49 884 53 189 44 270 86 250

AYMORÉ 15- 9 72 10,453
AMÉRICA DO SUl 14. 9-72 1.687
ÁUREA 13. 9.72 0.815
ANDRADE ARNAUD .... 13- 9-72 0.648
ANTUNES MACIEL .... 15- 9-72 0.9104
APLIK . 13- 9-72 1.085
APLITEC 13- 9-72 1.500
APOLLO I  15- 9 72 0,828
APOLLO II a VII  15- 9-72 1,490
ARAÚJO VIANA ... II. 9-72 1,662
ATLAS 13. 97? 0.6?
AUXILIAR 13-9 7? 0.700
BAHIA 15- 972 0,53
BANCIAl  14. 972 1.47
BANDEIRAN1ES BBC ... . 15- 9-72 0.564
BANMÉRCIO 14- 9-72 1,0662
BANORTE 14- 972 0.533
BBI BRADESCO 15- 9-72 1.632
BCN 15- 972 2.75
BAÚ  13- 972 0.91
BALU4R.E 15- 972 3,31
BAMERINDUS 18- 972 1,24
BMG 15- 9-72 2.012
BANSULVESl 13- 972 1.481
BARROS JORD~~> 13- 972 0.776
BOSTON 15- 9-72 0.953
BOZANO  . 15- 972 3.170
BRACINVES1 14. 9-72 1.26
BRAN1 RIBEIRO 15-972 1.04
BRASIL 15- 972 0.913
CARAVELO 15- 9-72 1,90
CÉDULA 14- 972 0.5587
CABRAL MENESES 13- 972 0,84
CEPELAJO 15- 972 1,2573
CITY BANK 15- 972 1.096
CONTINENTAL 13- 972 0.671
CORBINIANO 13- 972 1.56
CORRETA 13- 972 0,7358
COTIBRA 15-972 1,450
COND. CRESCINCO .... 14- 972 1.492
CREDITUM 15- 972 1,91
CREFINAN . .' 15- 972 19.827
CREFISUL (gar.) 18- 9-72 51.737
CREFISUL Icap.) 15- 972 44,914
CRESCINCO i . 14- 972 2.208
DALE  15- 972 0.844
DESENBANCO 13- 972 1.947
DELAPIEVE 14- 972 0.892
DINAMIZA 15- 972 1.412
DEIF. ARAÚJO 15-9-72 1,633
DENASA 15- 972 1,102
ECONÔMICO 15- 972 1.456
EMISSOR 13- 9-72 1,463
FAIGON 13- 972 0.7927
FENICIA 13- 972 0.6107
FIBENCO 13- 972 1,4046
FIDEUDADE 13- 972 1.207
FIDUCIAL 15- 972 2.756
FIPIG 13- 9-72 1,600
FIMAN 15- 9-72 1,129
FINASA 15-9-72 1.848
FINEY 15- 972 1.77.
FNA 15- 972 0,515
FNO 15- 972 0.137
FUNDOESTE 15- 972 0,94

GEFISA  15- 972
GIANGRANDE 13- 9-72
GODOY 13- 972

HALLES 15- 972 1.034
HASPA 13- 972 0.4756
HEMISUL 15- 9-72 0.940
IX.1 14. 9-72 7.20
IIC  I- 972 7.72
;_*,pêrio 13- 97? 0./10
induscred 13- 972 0.958
INVESIBOISA 15- 972 1.5076
INVESIBANCO 13- 972 2.39
IOCHPE 13- 972 0.51
IPIRANGA 18- 972 0.735
ITAÚ 14- 9-72 1.009

.CRESCENTE 11.972 1,159
LAR BRASILEIRO 15- 972 0,819
LETRA 14. 97? 0.610
LEROSA 13-97? 1,065
LEVYNVEST 15- 972 0,775
LIBRA 14- 972 0.657
MAISONNAVE 15-972 1,2775
MAGLINNO  13- 9-72 0.700
MASTER 12- 972 0,710
MD 13- 972 1.23
METROPOLITANO 14- 972 0,66
MESQUITA 31- 872 1.509
MERCANTIL 14- 972 0,484
MERKINVEST 13- 972 1.00
MINAS INV 14- 97? 2.27
tr\7A 15- 972 1,468
MONTEPIO 15- 9-7? 1.1155
MULTIPLIC 15- 97? 1.754

NAÇÕE5 13- 97? 1,38
NACIONAL 15- 9-7? 1.147
NACIONAL BRAS 15- 9-7? 0.689
NOVO MUNDO 15- 9-72 0,557

OCG 15 9-72 1,375
OMEGA 14- 972 0.589
PACKINVEST 13- 9-72 1,173
P. WILLEMSENS 15- 97? 1,416
PAUUSTA-SOCOPA .... 13- 97? 0.701
PEBB 15- 972 1.113
PECÚNIA 13- 9-7? 1.056
PROGRESSO 14- 9-7? 0,81?
PORTO ARANHA 13- 972 1.938
PROVAL 13- 972 0,806
PROVINVEST 13- 972 1,9065
REAL 15- 9-7? 2,66
RF.AVAI 13- 9-7? 2.61
RCGENIE 14- 9-7? 0.775
RiQUE 15- 97? 1.005
SABBA 15- 972 1,11
SAFRA 13- 97? 1.45
SAMOVAL 13- 97? 0,92?
SANTA CATARINA 13- 97? 0.72
SÃO PAULO-MINAS . . .13- 97? 2.495
SOFISA 13- 972 l.?44
SOLIDEZ . 12- 97? 0.996
SOUSA BARROS 15. 97? 1.38?
SOVAL 13- 972 0,879
SPI 13- 972 1.30
SPM 13- 9-7? 0,587
SPINEILI 13- 9-7? 0,877
SR 13- 9-72 1.360
SUPUCY 13- 972 2,9?3
TAMÓIO ....'.... 15- 972 1,157
TITULO 13- 9-7? 1,3264
UMUARAMA 15- 972 0,461
UNIÃO 15- 972 1,139
UNIVEST 15- 9-7? 2,07
UNISTAR 15- 9-72 32,44
VllA RICA 15- 972 0,833
VICENTE MATEUS 13- 97? 1,037

WALPIRES 13- 972 1,007

der.
jun.
ago.
dez.
dez.
jun.
jun.

0.166
0.060
1.670
0.029
0,1605
0.025
0,030

maio 0,715
maio 1,032
abril 0,10

iun. 0,063

dez. 0,1262

iun. 0.05
iun. 0.02
iul. 1,00
mar. 0,05
ian. 0.10
dez. 0.09
set. 0.2235

dez.
dez.
íun.
jun.
ago.
out.

0.0275
0.248
0.10
0.04
0.006
0.36

abr. 0.1359
dez. 0,233
dez. 0.06
mar. 0,19

ian. 0,445
iun. O.0B
iun. 0.24
|un. 1,00
iun. ?.786B
dez. 4.00
|un. 0,05

iul. 0.06
iun. 0,035
dez. 0.??

iun. 0.051
dez. 0,057
jun. 0.080
iun. 0.5654

iun. 0.05
jun. 0,046
jun. 0.20
iun. 0.06
iun. 0.19?
dez. 0,117
abr. 0,05
ago. 0,004
ago. 0,001
dez. 0,05

0,718 iun. 0.188
1,263 dez. 0.156
1.335 dez. 0,220

iun. 0.015

37 678
15 469

3 028
1 192
1 115
3 740
18 506

874
19 101

1 102
701
698
461
477

20 055
922

20 743
127 130
30 856

1 673
65 754
33 467
44 863

9 848
794

21 742
8? 723

772
3 229

22 370
40 536

956
550

9 893
122 037

359
186
275
963

258 872
9 979
191

16 931
30 566

482 846

dez. 2.087
i.-m. 0,332
iun. 4,0693
mar. 0.03
dez. 0,052
dez. 0.02

0,02
0,830

iun.
jun.

iun. 0,05
dez. 0,10
iun. 0,02
iun. 0.02

dez. 0,11

jan. 0,045
dez. 0,23

iun. 0.02
abr. 0.1153
iun. 0,01

jan. 0.099
dez. 0.042

dez. 0,36

mar. 0,190
ian. 0.232
abr. 0.03
rnar. 0,185
dez
iul.
dez. 0,59
iun. 0,01

0,107
0,74

maio 0,0250

nov. 0,02
abr. 0,05
iun. 0,191
dez. 0,61
dez. 0,15165
iot. 0,109

ian. 0,293
mar. 0,08

iun.
iun,

0.051
0,03

dez. 0.03
iul.
in ar.

iul.
doz.

dez.
iun.

0,0726
0,10

0,03
0,2168

0,171
3,889

dez. 0,53
mar. 0,05742

789
8 14?

52 020
158

1 459
20 862

344
19 070
12 624

933
409

5 473
45 261

651
512

48 851
30 276

4 684
116

19 588
1 429

017
7 091

186 271
650
834

25 646
27 718

4 792
797
583

135 399
1 770

34 ?64
356 043

6 148
10 036

570
1 021

17 026
836

14 65?
466

I 335
294

1 187
815

12 515
1 480

49 950
7? 616
II 010

740
03?
?54
531
930
506

1 ?57
1 43?
9 803

401
768
866
469

3 281
1 394

13 553
164 364

10 842
3 315

13 946
8 426

39 105
1 026

935
26 095

882
102
203
935

22 239
444

1 629
1 332

12 129
11 315

116
262
982

346 110
924
414
532
223

•i1 RENDA MENSAL
LETRAS DE CÂMBIO COM RENDA MENSAL
Distribuidora de Títulos.
e Valores Mobiliários Ipiranga 5. A.
Rua da Quitanda, 85/87-Tel.: 231-0163

**A**

*.^k*d^J*l!afitt»

HOJE FUNDO IPIRANGA DE INCENTIVOS FISCAIS 3,74 FUNDO IPIRANGA DE VALORIZAÇÃO 0,735

OPEItfKOEi 63 _ 4131
LáJ

OTRCVOGARflOTC A 5UA EfllPREJA RECURSO! DO EXTERIOR.

BANCO BANDEIRANTES
líi- Branco (f.q, RúiArfo) •-- 7 <J« SeUmbre — Sio Jo«* — Ctttelo — Conacaban*
Ttjueu « â.o C.litiYá. •— Kngenho (Jft Dentro — Parnrf». da Luctt -- flil-fél.

?

Bolsa do Rio de Janeiro

OPERAÇÕES A VISTA INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MERCADO

TÍTULOS ABT. .CH.

I

MAX. MIN. M.D. QTD.

Variação s/mêd.
do dia anterior

I
Volu- i PREÇO/LUCRO

I Em CrS | Em %
sobra
tolal 01.il»

Sobro
iM.l

Sobra I
Mídia I

lucro
Ação

índice de
lucratividade

Em 1972
Sobro
o IBV

Acesita o/p ex/d . . .

AGGS o/p
Anhanguera o/p ex/d
A, Norte p/p
Antártica o/p ....
Apoio o/p
Arno p/p c/dlv . . .
ASA p/n end
8. A. Arnaud p/p . .
P, Indi. Bangu o/p . .
P. Indi. Bangu p/p ,
Casas da Banha o/p .
M. Barbará o/p . . .

BASA o/n
Bco. do Brasil o/n b/s
B. Cref. Inv. p/p ex/d
Baneba p/n 
B. Est. Ceará p/n . .
REG o/n
Belgo o/p c/div bon
3clgo o/p ex/div/b .
Uaneapa o/n 
3HC Ind. p/n ....
B. Halles Inv. p/n . ,
BIB o/n 
B. M. Gorais p/n . . .
B. Nordeste o/n . . .
B. N. M. Gerais p/n .
Brahma o/p
Brahma p/p
Brahma M. Gerais o/p
CBEE o/p ex/bon . .
B. Roupas o/p ex/d .
B. Roupas p/p ex/d .

1,93

2,10
1,60
1,50
1,05
2,00
1,66

0,60
1,30
0,42
0,54
2,60
3,36

1,93
2,15
1,60
1,50
1,05
2,00
1.80

0,60
1,30
0,46
0,50
2,60
3,36

1,93 1,85 1,89 376 8/15

1,20 1,20

2,15
1,60
1,50
1,05
2,00
1,80

0,60
1,30
0,.16
0,54
2,60
3,36

1,20

2,10
1,55
1,50
1,05 :
2,00
1,66

0,60
1,30
0,42
0,50
2,60
3,20

1,20

2,12
1,57
1,50
1,05
2,00
1,73
0,60
1,30
0,46
0,52
2,60
3,30

1,20

40 000
16 000

9 055
3 000
5 000
2 000

111 COO
42 000
16 878
95 OCO
19 500

297 435

20 400 —0,02

0,17
0,13

0,06

Est.

Esl.
Est.

0,04
0,03
0,04
0,25

CBUM o/p

Casa José Silva o/p
Cemig p/p
Colorado p/p . . .
Ccpalma p/n end •
S. Cruz o/p ....
C. Brasilia p/p . . .
5. Nacional p/n . .
í. Nacional p/p . .
CTB o/n 
CTB p/n 

Dinamo o/p

D. Isabel o/p ....
D. Isabel p/p ....
Do_as novas o/p . . .
Poças antigas o/n . .
Docas antigas o/p . .
Ducal o/p
Ducal p-p
A. Eberle p/p ....

Ecisa o/p

Eletrobrás p/p ex/ b/s
tngefusa o/p ....
Equipo p/n end . . .
Ericsson o/p
Estrela p/p

Ferbasa p/n end . . .

Ferro o/p
Fertisul o/p
Fertisul p/p-F. Guimarães o/p ex/d
F. t. Cataciuases p/p eb
F. I. MG o/p cx/b
Ford-Willys o/p . . .

G. A. Fernan. o/n end

G. A. Fernan. p/n end
Germanl p/p ex/d . .
Gcmner o/p

H. C. C. Guerra p/p .

Hercules p/p
Hime o/p
Himp p/p
H. S. Paulo p/p ex/d

Imbiluba o/p
E. J. Olímp. p/p ex/d
5. Jo. é o/p
S. José p/p

Kelson's p/p ex/d . .

Light o/p c/d

L Americanas o/p . .
S. Lanari o/n end . .
S. lanari p/n end . .
Lobrás o/p c/d . . .
LTB o/p

12,00
2,90
2,00
1,60
1,30
5,75
4,47
2,00
1,80
3,10
3,90
0,80
3,90
1.10
1,80

2,00
1.25

0,86
1,05
1.05

2,12

1,15
0,95
1,15
0,56
3,70
0,56
2,00
3,20
0,49
0,81

1.03
0,50
0,66
2,20
2,34
2,62
1,00
0,"0
2,93

1,74
0,90
0,43
0,36
3,66
1,15

1,45
2.28
1,05
1,61
0,90
0,70
0,70
0,85

1,80

2,15
2,43
•4,19

2,20

11,00
2,95
2,00
1,60
1,45
5,75
4,47
2,00
1,84
3,40
3,90
0,60
3,80
1,10
1,75

2,00
1,20
o,e6
1,05
1,05

2,12
1,15
0,95
1,15
0,56
3,70
0,56
2,00
3,20
0,46
0,90

1,00

0,50
0,60
2,31
2,34
2,62
1,00
1,00
2,98

1.74
0,90
0,43
0,36
3,65
1,27

1,45

12,12 11,00 11,55
2,95 2,90 2,93
2,00 2,03 2,00
1,60 1,60 1,60
1,45 1,30 1,37
5,75 5,60 5,74
4,47 4,35 4.47
2,10 2,00 2.08
1,88 1.30 1,81
3,40 3,10 3,11
3,90 3,90 3,90
0,80 0,80 0,80
3,90 3,e0 3,84
1,15 1,10 1,13
1,80 1,75 1.76
2,00 2.C0 2,00
1,25 1,20 1,22
0.86 0.86 0,e6
1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05

2,12

1,15
0,95
1,15
0,56
3,74
0,56
2,00
3,20
0,50
0,90

1,03

0,50
0,66
2,31
2,34
2,62
1,00
l,CO
2,98

1,74

0,90
0.43
0,36
3,66
1,27

1,45
2,28
1,10
1,61
0,90
0,70
0,70
0,90

2,12

1,15
0,95
1,15
0,56
3,50
0,56
2,00
3,15
0,45
0,81

0,97

0,50
0,60
2,20
2,34
2,52
1,00
0,90
2,85

1.74
0,90
0,43
0,36
3,60
1,15

1,40
2,15
0,90
1,55
0,90
0,70
0,70
0,35

2,12

1.15
0,95
1,15
0,56
3,64
0,56
2,00
3,19
0,49
0,84

0,99
0,50
0,62
2,28
2,34
2,61
1,00
0,96
2,94

1,74
0,90
0,43
0,36
3,63
1,26

1.44

2,21
0,94
1,60
0,90
0,70
0,70
0,88

122511
67 000
I6 2CO

2 OCO
70 126

915 96!
I 070 149

16 774
9 633

13 633
6 000
4 785
4 415

15 CCO
53 337

103 005
4 22!

35 000
050

9 562

87 900

32 000
363 500

2000
6e5COO
342 619

700
187

121 BCO
53 783
24 150

60 000
7 000

54 016
35 435
89 300

760 205
1 000
7 000

71 940

2,15
0,90
1,61
0,90
0,70
0,70
0,90

2,15 2,15 1,60 2,01 107 OCO 0,04

2 000 —
1 0C0 —
4825 —

15 000 0,20

1 CCO
O000
9 000
2000

30 414
10 621

133 5C0
109 27ó
1C6O0O
22 500

3 OM
3 CCO

571
OCO

0,64
0,19
0.01

Est.
0,05
0,51
0,41
0,12

-0,03
-0,01

0,03
-O.Cl

0,07
0,03o,u
0,10

Esl.
Est.
Est.

0,19

0,02
Est.

0,05
0,24

-0,06
0,13
0,28
0,03
0,02

0,05

Est.
0,02
0,13

0,23
0,0!

—0.03
0,33

0,06
—0,04

0,32
0,03

0,12
0,14

—0,06
0,14
0,05
Est.
Est.
0,04

9,88

6,53

4,16

Est.

Est.
Esl.

9,52
6,12
1,56
8,19

—1,63

5,86
6,93
0,50

Est.
3,78
9,75

10,09
6.12

—1,63
—0,32

0,77
— U3

1,85
2.72
6,66
5,26

Est.
Est.
Est.

9,84

1,76
Est.

9,80
7,05

—9,67
9,89
9,62
6,52
2,43

5,31

Est.
3,33
8,57

9,66
1,01

—3,03
12,64

16,21
—10,00

9,66
6,77

9,09

6,76
—6,00

9,58
5.88
Est.
Est.
4,76

1,83

0,21
0.06
0,03
0,00
0,02
0,00
0,17
0,14
0,02
0,12
0,13
2,52

0,06

3,64
0,50
0,08
0,C0
0,24

13,52
12,30
0,08
0,04
0,11
0,C6
CCO
0,04
0,04
0,24
0,52
0,01
0,07
0,01
0,02

0,47

0,09
0,88
0,00
0,98
3,20
0,01
0,00
0,99
0,07
0,05

0,15
0,00
0,08
0,20
0,53
5,23
0,00
0,01
0,54

0,00

0,02
0,00
0,00
0,28
0,03

0,49

0,62
0,25
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00

41,62
9,01

14,31
12,61

6.61
7,21
7,47

23,16
7,73
4,47
5,06
6,41
9,33

8,73

12,58
5,13
8,43
3,04
5,72

12,83
13,32
6,15

2,81
0,60
0,96
0,85
0,44
0,48
0,50
1,56
0,25
0,30
0,34
0,43
0,63

0,59
0,85
0,34
0,56
0,20
0,38
0,86
0,93
0,41

2,99 U.0454 81,46

1,02
0,90
0,90
0,57
0,59

0,34
0,79
0,90
0,80
0,74

0,80
1,15

0,77
0,27
0,52
0,92
0,95
0,56

0,2351
0,1097
0,1189
0.1587
0,2771
0,2315
0,0259
0,3477
0,1027
0,1027
0,4051
0,3535

0,1373

0,918!
0,5701
0,2371
0,5262
0,2394
0,4472
0,3354
0,3380

6,68
11,03
2,70
8.23
9,35

5,37
7,90
7,90

17,96
2,72
6,89
2,97

11,54
8,44

12,33
19,66
3.87
6,64

2,76
3,03
3,75
9,10
9,34

10,41
5.22
5,0!
15,55

0,45
0,74
0,18
0,55
0,63

0,36
0,53
0,53

1,21

0,18
0,46
0,20

0 78
0,57
0,83
1,32
0,26
0,44

0,18

0,20
0,25
0,61
0,63
0,70
0,35
0,33
1,05

0,1196
0,3479
0,4185
0,2138
0,2138

0,1600
0,1329
0,1329

0,1180

0,4226
0,1377
0,3869

0,3152
0,0663
0,1622
0,1622
0,1265
0,1265

0,37 0,3580

107,61
66,80
42,97
68,18
80,00
85,22
55,04
64,35

65,82
83,87

138,07

49,18

67,03
82,76
55,09
86,48
44,77
52,42
56,87
45,81

127,98
74,28

1,22

1,62
1,00
0,64
1,02
1,20
1,28
0,82
0,96

0,99
1,26
2,07

0,74
1,00
1,24
0,82
1,30
0,67
0,78
0,65
0,69

1 92
í.n

0,61
1,01
0,24
1,12
1,28

0,79
0,98
0,98

1,29

0,34
1,01

1,15
0,88
1,41

5,45 0,36

2,00
3,05
3,23
1,99

0,48
1,94
2,43
2,48

1,40

1,15

3,30
0,65
0,51
1,04
3,15

2,15
2,43
4,19

2,20

1,95
3,05
3,23
2,04

0,48
1,94
2,43
2,48

1,40
1,13
3,05
0,63
0,52
1,04
3,05

2,15
2,43
4,19

2,15
2,43
4,19

2,15
2,43
4,19

2,20 2,20 2,20

2,00
3,05
3,23
2,04

0,48
1,94
2,43
2,48

1,40

1,15

3,30
0,65
0,52
1,06
3,15

Met, Aços p/n end . .

R. Manguinhos o/n ex
Mannesmann o/p . . .
Mannesmann p/p . , .
Maicovsn o/p c/div .
.\.t..aiflcx o/p . . . .
Metal, lex p/p ....
Metal Levo p/p . . .
Mcr.des Jr. p/p ....
Meabia o/p
Mesbla p/p
M. Fluminense o/p c/b
Metalon o/p
Mundial p/p

Nova América o/p . .

Pafisa p/n end ....
Sid. Pains^ p/p ....
Cim. Paraíso o/p . . .
Petrobrás o/n
Petrobrás p/n ....
Petrobrás p/p c/b/s .
Petrobrás p/p ex/b/s .
Paul. F. Luz o/p ex/b
Pirelli o/p

P. Equipamentos p/p .
Pet. Ipiranga o/p . .
Pet. Ipiranga p/p . .
Sid. Rio-Grandense p/p

Ref. União p/p ....
Sul Amér. Ter, Mar o/n

Samitri o/p
Supergasbrás o/p . . .
Sondotécnica o/p . .
Sondotécnica p/p . .
S. Admirai p/p c/d .

Tecnosolo o/p ....
Tecnosolo p/p ....
Tibrás o/n end , . .
Tibrás p/n end . . .
T. Janer p/p ....

UBB o/n 

UBB p/n 
UBB p/p ox/div . . .
Unipar Obrlp. c/dir .
Unipar Obrig. ex/dir
Unipar o/n _nd . . .
Unipar p/n end . . .

Vala p/n cx/d/b/s . .

Vale p/p recibo . , .
Vale p/p c/d/b/s . .
Vale pp ex/d/b/i .
Veplan o/p ....
Veplan p/p
Viaturas o/p ....

W. Martins o/p . . . í.

Zivi p/p
Let. Hip. do BEG . .

0,44 0,44 0,44
1,25
4,84
3,08
0,90
1,49
2,70
4,90
4,31
1,70
2,24
1,15

0,44
0,95

1,18

1,25
4,84
3,08
0,90
1,49
2,71
4,90
4,31
1,75
2,24
1,15

0,46
1,00

1,14

1,25
4,84
3,06
0,90
1,49
2,71
4,90
4,31
1,73
2,24
1,15

0,48
1,00

1,18
0,40 0,40 0,40
4,65
0,94
4,03
7,08

10,78
8,12
0,90
1,35
1,27
0,85
1,55
4,60

1,98
2,28

10,89
1,10
1,50
2,60
2,46

1,58
4,90
0,54
0,86
1,08

1,00

1,00
1,00

325,00
320,00

1,65
2,56

5,95
5,30

10,93
6,88
2,C0
2,20
1,29
3,31
2,C0
0,85

4,65
0,94
4,00
7,08

10,78
8,12
0,89
1,35
1,30
0,85
1,55
4,60

1,90
2,28

10,89
1,05
1,55
2,66
2,40

1,58
5,10
0,54
0,86
1,08

1,00

1,00
1,00

325,00
320,00

1,60
2,56

6,55
5,30

10,93
, 6,88

2,10
2,40
1,29
3,31

2,00

0,85

4,65
0,94
4,03
7,08

10,78
8,12
0,90
1,35
1,30
0,85
1,65
4,60

1,98

2,28
10,89

1,12
1,55
2,66
2,46

1,58

5,10
0,54
0,86
1,08

1,00
1,00
1,05

325,00
C20.00

1,65
2,56

6,55

5,30
10,93

6,68
2,10
2,40
1,29
3,31
2,CO
0,85

1,95
3,05
3,23
1,99

0,48
1,94
2,43
2,48
1,35

1,13

3,00
0,63
0,50
1,00
3,05

0,44
1,25
4,80
3,08
0,90
1,49
2,70
4,90
4,31
1,70
2,15
1,15

0,44
0,95

1,05

0,40
4,15
0,92
3,70
7,08

10,60
8,10
0,89
1,35
1,27
0,85
1,50
4,60

1,85
2,28

10,69
1,05
1,50
2,60
2,40

1,58
4,90
0,54
0,66
1,08

1,00
1,00
1,00

325,00
320,00

1,60
2,50

5,95

5,30
10,75
6,80
2,00
2,20
1,29
3,31
2,00
0,85

1,96
3,05
3,23
2,02

0.48
1,94
2,43
2,4B
1,39

1,13

3,11
0,64
0,51
1,05
3,09

0,44
1,25
4,84
3,08
0,90
1,49
2.71
4,90
4,31
1,76
2,20
1,15
0,47
0,96

13 015
6 300

125 345
4 000

6 000
I COO
1 000
1 000

48 767

54 474

243 956
9 OCO

33 000
.18 000
45 OCO

0,28
0,36
0,02

0,04

0,18

0,04

0,11
—0,05

0,01
Est.

0,15
0,38

2,03 0,55
0,01
0,00
0,05

0,08

0,06
0,04
1,04
0,02

0,00

0,00
0,00
0,00
0,17
0,15

1,95
0,01
0,04
0,12
0,35

10,10
12,54
1,00

9,09

10,22

2,96

10,78
—1,58

1,58
Esl.

16,66
14,02

4,15
5,47
5,33

16,75
5,75

9,95

10,12

2,99
4,87
5,82

373,84
7,72

9,02
33,40
35,37

2,39

6,96
5,46
5,57

5,89

7,03
8,46
4,22
3,36

10,48
9,15

0,28
0,36
0,36
1,13
0,38

0,67
0,68

0,20
0,32
0,39

25,25
0,52

0,54
0,67

0,65
0,62
1,24

0,61

0,71

0,72

0,53
0,71
0,85

0,1650
0,1650
0,2505
0,2505
0,2505
0,1915
0,1915
0,1890

0,3188
0,2167
0,0786
0,0675
0,2167
0,2189

0,1447

0,2182

0,3003
0,1436
0,1202

47,23 0,71
44,31 0,66
81,10 1,22
76,04 1,14

110,90 1,67
111,68 1,68
97,22 1,46
97,22 1.46

63,28 0,95

67.25 1,01

67,64 1,01
69,13 1,04

124,23 1,87
50,90 0,76
59,17 0,8*3
77,99 1,17
70,00 1.05
67,20 1,0!

49,50 0,74

66,66 1,00
62,00 0,92
87.35 1,31

100,00 1,51
97,08 1,46
93,20 1,40
48,91 0,73

67,96 1,02

78.26 1,17
44,79 0,67
36.36 0,54

147,56 2,22
79,24 1,19

37,79 0,56
63,20 1,02
84,68 1,27

1.1,11 1,67
73,17 1,10

101,44
103,52

1,52
1,55

— 104,14 1,56

0,33 —

19 900 0,04 10,00 0,02 —

6 OOO
97 291
13 538

9 000
12 000

45 iOO
12 000
10 000

163 974
151 711

2 000
121 000

82 000

0,44
0,28
Est.

0,14
0,25
0,20
0,39
0,17
0,19
0,03
0,03
0,05

1,14 195 881 0,07

10,03
10,00

Est.
10,37
10,16
4,25
9,94

10,69
9,45
2,67
6,81
5,49

6,54

0,01
1,21
0,10
0,02
0,04
0,31
0,15
0,11
0,76
0,85
0,00
0,14
0,20

0,57
0,40 53 000
4,62
0,94
3,84
7,03

10,77
8,12
0,90
1,35
1,29
0,65
1,57
4,60

1,93

2,28
10,69

1,10
1,51
2,66
2,44

1,58
5,07
0,54
0,86
1,08

1,00
1,00
1,00

325(00
320.CO

1,64
2,55

6,26

5,30
10,92

6,87
2,08
2,28
1,29
3,31
2,00
0,85

36 000
56 000

202 302
1 076

415 987
338 269

19 770
8 300

20 000
JB 043
26 400

140 140

73 380

ICO

53 263
42 000
12 ICO

117 500
18 000

Esl.

0,39
0,09
0,26
0,64
1,01
0,74
0,04
Esl.

0,03
0,05
0,07
0,42

0,13

0,99
0.08
0,01
0,24
0,20

Est. 0,05

9,21
10,53
7,26
9,93

10,34
10,02
4,65
Est.
2,38
6,25
4,66

10,04

7,22

10,00
7,84
0,66
9,91
8,92

0,42
0,13
1,99
0,01

11,52
7,C6
0,04
0,02
0,06
0,08
0,10
1,65

0,36

0,00
1,49
0,11
0,04
0,80
0,11

5,20
15,77
10,03
5,21
4,65
8,46

11,97
7,16
6,97
8,71
4,16
4,21
7,76

6,3!

173,91

10,10
1,92

16,99
31,32
33,56
35,92
11,07
6,55
5,31
5,32
9,83

14,42

0,60
2,25
2,39

0,16
0,47
0,36
0,37

0,39

0,47

0,57
0,28
0,22
0,70
0,61

0,35
1,06
0,67
0,35
0,31
0,57
0,80
0,48
0,47
0,53
0,28
0,28
0,52

0,42
11,75

0,68
0,13
1,14
2,11
2,26
2,42
0,74
0,44
0,35
0,35
0,66
0,97

8,92 0,60

0,72
2,67
2,83

0,97
0,99

1,03

1,05
0,30
0,24
1,31

0,21
1,13
0,72
0,65
0,37
0,67
0,95

0,87
1,08
0,56
0,33

1,12

0,72

0,69
1,27
1/36
1,46
1,62

1,03

0,36

0,0065
0,5424

0,2172
0,0913
0,0913

0,2003
0,2784
0,4450
0,4450
0,2357

0,1607

0,3674
0,1516
0,1516
0,1001
0,3374

87,29 1,31

73,33

64,68
58,42
43,82
89,38

109,09
55,74

118,53
120,97

47,11

129,88
94,52
58,7!
50,00
62,50
8535

1,10

0,97
0,83
0,66
1,34

1,64

0,33
1,78
1,82

0,70

1,95

1,42
0,88
0,75
0,94
1,28

— 47,82 0,72

0,2403
0.3C69
0,3069
0,1727
0,3202
0,3203
0,4092
0,6012
0,2523
0,2523
0,2764
0,1114
0,1236

0,1804

0,0023
0,4573
0,4881
0,2260
0,2260
0,3209
0,2260
0,0813
0,2058
0,2425
0,1597
0,1.597
0,3188

100,00
55,69
46,31
56,25
49,33
78,32
90,23

137,69
77,53
70.C6
76,66
56,75
61,14

69,93

30,30
55,46
75,20
87,07
71,37
73,51
76,38

116,83
79,41

61,59
91,81
52,15

1,50
0,53
0,69
O.i..!
0,74
1,17
1,35
2,07
1,16
1,05
1,15
0,88
0,92

1,05

0,45
0,83
1.13
1,31
1,07
1,10
1,15
1,76
1,19

0,92
1,38
0,78

0,2163 88,94 1,33

4 OOO 0,02 1,28 0,0!

6 500
.15 000
60 000

2 000

1 COO
709

35 400
10
5

11 OCO
456 000

0,19
0,05
0,08
0,09

Est.
Eli.
Est.

—5,00
0,14
0,22

3,89
10,20
10,25
9,09

Esl.

Est.
Est.

— 1,53
9,33
9,44

0,08
0,C6
0,13
0,00

0,00

0,00
0,09
0,00
0,00
0,04
2,99

16,96
7,67
4,53
7,99
6,43

3,58
11,51

4,47

5,21
5,21
5,21

5 895 0,31
950 —

157 752
241 330

SOCO
8 OCO

1 000
53 274

4 000

7 350

1,00
0,62

—0,02
—0,02

0,30

Esl.

Est.

5,21 0,09 25,68
0,01 —
4,43

4,26
0,02
0,04

— 0,00
9,96 0,45

Est. 0,02

Esl. 0,01

10,08
9,92

—0,95
—0,86

27,16
28,19

7,86
8,61

1,14
0,51
0,30
0,53
0,43

0,24

0,77

0,30

0,35
0,35
0,35

1,73

1,83
1,90
0,53
0,58

0,47

0,47
0,47

0,6418
0,1434
0,3329
0,3329
0,3792

0,4403

0,4403

0,2414

0,1918

0,1918

59,28
113,40
39,84
63,33
65,24

49,09
64,17
61,71

97,08

60,97
0,1918 40,81

60,07
64,07

0,89
1,70
0,60
0,95
0,98

0,73
0,96
0,92

1,46

0,91
0,61

0,90
0,96

0,2437 65,69 0,99

1675 1,18

8,04 0,54 0,64

O, .1020
0,2437
0,2646
0,2646

0,1975

0,2485

61,52
62,11

49,69
49,61

71,49

70,67

0,92
0,93

0,75
0,74
1,07
1,06

Mercado fracionário (operações vista)
Tituios OTD. Pri.o Títulos QTD. Prf.o Tiluloi QTD. Prt.a

Abremo Eberle p/p 1 740 2,85 Docas novas o/p 435 2,25 Petrobrás p/p ex/dlr 69 8,00
Acr-sila o/p ex/div 5 850 1,90 Ericsson o/p 2 414 3,54 Petrobrás p/p c/dir 232 10,85
Acesita p/p ex/dlv 600 1,57 Eslrela p/p 1 621 1,13 Paulisl» F. Luz o/p 270 0,88
Aconorte p/p 55 1,47 Ftrrlisul 250 1,58 Pirelli p/p 2 200 1,23
Brahma o/p 837 1,79 Ferro Brasileiro o/p 3 276 2,10 Pirelli o/p 300 1,32
Bialima p/p 3 670 2,00 Ferbasa p/n 50 1,43 Petróleo Ipiranga p/p 400 1,53
Brahma de M. Gerais a/p 1832 1,17 F. Lu? M. Gerais o/p ex/b 571 0,68 Petróleo Ipiranga o/p 3 109 0,83
Barbará o/p 435 3,27 Gemmer o/p'1 825 4,15 Rio-Grandense p/p 304 4,51
Belgo-Mineira o/p cx/div/bcn 5 309 4,51 Hercules p.p 15. 1,96 Refinaria União p/p 1120 2,01
Belgo-Mineira o/p c/dlv/bon 6 736 5,75 Hime o 300 3,05 Sondotécnica o/p 100 1,53
Brás. de Roupas o/p ex/div 1050 1,03 Hime p/p 2 245 3,16 Sousa Cruz o/p 3 966 3,60
Bangu o/p 387 0,42 Kelsons p/p ox/div 2 267 1,37 Sid. Nacional p/p 4 000 3,20
CBUM o/p 200 2,17 liqhl o/p c/div 1 474 1,12 Vale Rio Doce p/p c/dir 945 10,90
CBUM p/p 1340 1,83 I.. American»! o/p 4 968 3,13 Víle Rio Doce p/p ox/dir 194 6,88
Cisa p/n -'00 1,54 Mannesmann o/p 1 799 4,84 Whilo Martins o/p 1 294 3,25
Café Brasilia p/p 2 500 0,54 Mannesmann p/p 538 3,01 Tecnosolo p/p 500 5,70
Café Brasília o-'p 150 0,97 Mesbla o/p 2 010 1,68 Uninar p/n -
Dona Isabel p/p 26 0,6.1 Mesbla p/p 1 010 2,19 Unibancos p/p *x/div 400 0,99
Docas antigas o/p 3 205 2,58 Nova América n/p 94 1,18 Zlvl p/p 617 2,00
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Diretor da Macys aconselha o
exportador a manter qualidade

i
j

Confessando-se surpreendido com
n alto padrão dos produtos nacionais"anresentados 

na Brasll-Export-72, o
Sr. Kenneth H. Strauss, vicc-presl-

—clente-executivo dos Magazines Ma-
~cy's, tem um conselho aos exportado-

res brasileiros: manter sempre esse
_elevado padrão de qualidade para que

a indústria do Brasil não perca a con-
fiança que acaba de conquistar jun-
to aos empresários de todas as par-
tos do mundo.

O dirigente daquele grande gru-~po de lojas norte-americanas velo ao
_ Brasil apenas como convidado do Go-

yorno. sem objetivos comerciais. Mas,
_£>elo que viu, acredita que o grupo

Macy's estará importando produtos
-brasileiros em futuro bem próximo.
[Além de já estar com um executivo
Jèm nosso pais, aqueles magazines vão
«mandar mais três representantes co-
Ç( >snierclais para examinar as possibill-"dades existentes.

surpresa
O Sr. Kenneth disse ao JORNAL

..PO BRASIL que, nas conversas man-
oJldas com diversos dirigentes estran-
Jfceiros, visitantes da Brasil-Export,
observou uma opinião geral de que
quase todos náo esperavam encontrar

;o Brasil num estágio industrial tão
• avançado e, na totalidade, conside-
-ram que o Brasil conseguiu um enor-
J.me avanço tecnológico e econômico
.nos últimos anos.

,',' Acredita o diretor-executivo da
„Macy's que, diversificando as linhas
•de produção, os industriais brasilei-

ros poderão aumentar as exportações,
principalmente pesquisando quais os
tipos de produtos mais solicitados nos
paises para os quais desejam expor-
tar.

Impressionado com as possibill-
dades brasileiras em madeira c cou-
ro, ele diz, como exemplo, que as fá-
bricas nacionais que produzem exce-
lentes bolas de futebol (por ser o es-
porte mais popular no Brasil l, teriam
grandes possibilidades de exportar lu-
vas de beisebol para os Estados Uni-
dos, pois é essa a mais difundida mo-
clalldadc de esporte no seu pais.

Ele acredita também que as em-
presas brasileiras lucrariam mais na
medida em que mandassem ao exte-
rior maior número de especialistas rm
produção, inclusive para assimilação
de know-how. em lugar dc adminis-
tra dores.

O importante, segundo o Sr. Ken-
neth, é prestar esclarecimentos técnl-
cos sobre os produtos aos importado-
res, uma vez que firmado o conceito
do produto os pedidos tornam-se ro-
tina. E diz, figurando o pensamento.
que, "depois de feita uma fundação
sólida,, é fácil construir o edificio."

Experiência
Com _7 anos, mas aparentando

ser bem mais moço, o Sr. Kenneth
tem a experiência dr uma carreira
desde vendedor dc brinquedos a di-
retor-executivo dc uma cadeia de
magazines que fatura USS 2.2 bilhõrs
por ano (CrS 13,2 bilhões') c mantém
mais de 40 mil empregados.

A Macy's vrnde pelo crediário,
mantendo um volume mensal de cer-
ca dr USS 500 mil iCr$ 3 milhões) no
setor. Dá um prazo maior para apa-
relhps c utensílios dr maior duração,
mas no ramo dc vestuário e bens dr
consumo costuma creditar com prazo
de 30 a 00 dias, apenas.

As lojas MacyVs tem grande volu-
me de publicidade — apesar do ma-
gazine central dc Nova Iorque ser vi-
sitado diariamente por 125 mil pes-
soas, rm média — pois lrvam em con-
ta a necessidade dc competir e dispu-
tar a preferencia do comprador nor-
te-americano, que vive sob o Impac-
to dc 1500 mensagens publicitárias
por dia, segundo as pesquisas.

Brasil-Export
Prio que viu em sua primeira

visita ao Brasil, c prio qur tem ouvi-
do nos Estados Unidos da classe em-
presarial. o vice-presidente rxecutivo
da Macy's acredita que o nosso pais
está caminhando a largos passos para
o pleno desenvolvimento. E, indagado
sobre as negras previsões feitas há
alguns anos pelo economista Herman
Kahn, do Hudson Instituí, para a
economia brasileira no ano 2000, o
Sr. Kenneth fez cara de surpresa e
indagou: "Quem é o Sr. Kahn"?

Leia editorial "Fcizcr Novo'
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Os titulos ordinários ao portador
da Gcmmcr, segundo a.s oscilações
apresentadas no gráfico de barras
(á esquerda), não vem apresentan-
ilo uma liquidez aceitável. O vo-
lume transacionado encontra-se rc-
du/i.lo, o que se reflete na ausen-

cia tlc variações dc preço num mes-
mo dia (vide pontos no gráfico).
A Gcmmcr (nrd. port.) está condi-
cionada a uma linha dc tendeu-
cia dc baixa, traçada desde jãncl-
ro. O ponto-i.gura do papel assi-

nala uma ameaça dc corte dc um
topo duplo, o que significará um
sinal dc alta, caso a ação complete
o movimento. Será necessário, tam-
bém, que os preços ultrapassem o

o nivel de resistência

Sn Mercado Nacional
SÃO PAULO

•*r
v

i »

i ÍX

i A

Titulo» ¦ Abfft.

Amazona c'n 1,17
/-¦mérica do Sul o/n 1,00
Auxiliar S. Paulo p/n 1,03
Bind. Inv. p/n l,CO
Boavista S. Paulo p/n 1,00
Brad. Invest. o/n 1,70
Brad. Invest. p/n 1,70
Bradesco o/n 2,60
Bradesco p/n 2,20
Brasil o/n I2.C0
Com. c Ind. SP p/p c/02 1,04
Com. e Ind. SP o/n 1,93
Com. e Ind. SP p/n 1,00
Com. Brasul o/n 1,63
Com. Brasul p/n 0,95
Ocfisul Inv. p/p c/03 2,60
Est. S. Paulo o/n 2,12
Inv. Univesi o/n ,. 2,50
Inv. Univest p/n 1,50
Itaú América p/p 1,25
Itaú América p/n 1,18
Itaú Invest. p/p 2,26
Itaú Invest, o/r 1,60
Merc. S. Paulo p/p c/02 1,15
Merc. S. Paulo o/n 1,10
Merc. S. Paulo p/n 0,95
Nord. Brasil o/n 3,70
Nord. Brasil o/n dir 3,00
Noroeste Est. o/n 2; 10
Real p/n 3,25
Real de Inv. p/n 12,80
São Paulo o/n 1,60
São Paulo p/n 0,90
União Bancos p/p c/03' 1,05
União Bancos o/n 1,00
União Bancos p/n 1,03
A. Viana p/p c/02 0.98
Acesita o/p 1,93
Acesita p/p 1,80
Aço Altona p/p c/05 1,40
Aços Inafer o/p c/02 0,93
Aços Villares o/p 2,23
Aços Villares p/p a 3,20
Aços Villares p/p 3,55
Açúcar União o/p c/09 2,15
Açúcar União pp c/09 2,55
Adap o/p c03 1,10
Adcp p/p c/03 1,36
«GOS o/p c/27 1 85
AGGS p/p c/09 1,90
Alpargatas o/p c/20 1,95
Alpargatas p/p c/20 1,50
Ancora Com, p/p 0,56
Antártica o/p c/2) 1,11
Aparecida p/p c/01 1,01
Amo p/p c/53 1,52
A'tex p p a c/40 1,06
Artex p/p b c/40  1,05
Artur Lango o/p , ,. 1.70
Alrfia p/p 0,90
Audi fid, Part. p/p 1,80
Barber Greene o/p c/02 2,40
Ba-delU p,p c/03 1,90
Bates Brasil o/p c/04 1,10
Bsumer o/p c/03 0,85
Be!go-Mineira o/p b/d 5,55
B-.lgo-Min_.ire o/p cx 4,47
Benzcnox p/p c, 04 3,05
Bergamo p/p ,.,, 4,30
Bic. Monark o/p c/01 1,80
Br.hma p/p 1,78
Brasimot o/p c/02 1,15
Br.ismotor o/p c/49 2,25
Braspla p/p c/15 0.50
CTB c/n 0,47
CTS p/n OÍ83
Cacique o/p 1,04
C-icique p/p 3^45
Café Brasília p/p 0,67
Cass Anglo o/'p c/03 2,65
Casai Banha o/p 2,82
CBUM o/p 200
CBV Ind. Mec. o/p c/04 .' 1J5
CBV Ind. Mec. p/p c/04 ](45
Cemig p/p c/02 0,95
Cerveja Pérola p/p 171
CESP p/p c/03 o'85
Cíca p/p 2,10
Cidamar o/p 2,20
Cidamar p/p  2.17
Cím. Gaúcho o/p c/04 0,32
Clm. Gaúcho p/p c/04 0,90
Cm. Itaú p/p c/22 2,50
Clm; Itaú o/n i ,75
Cím. Itaú p/n 1,90
Cimaf o/p 3,90
Cirrobrasil p/p 3,90
Cobrasma o/p 1,95
Cobrasma p/p ......,, ......... 1,75
Colorado o/p c/07 1,08
Colorado p/p c/07 1,19
Com. B. Campo o/p 0,65
Com. B. Campo p/p 1,82
Ccnfrro p'p b 1,28
Cons, Br. Eng. o Ai 0,75
Cons. Br. Eng. p/n 0,76
Const. A. lind. o/p c/03 2,00
Const. A. Lind, p/p c/03 2.90
Constr. Beter o/p c/01 3,20
Cônsul o/p c/24 3,68
Cônsul p/p b c/24 6.C3
Consursan o/p ,. 1,76
Consursan p/p 1,77
Copas o/p 3,40
Copas p/p 4,10
Deca p/p 1,95
D. F. Vasconcelos p/p 1,55
Diâmetro Fmp. o/e 1,10
Diâmetro Emp. p/e 1,25
Docas Santos o/p v 2,62
Docas Santos o/p n 2,20
Dona Isabel o/p c/26 0,55
Dulcora o/p c/09 0,33
Dulcora p/p b c/09 0,33
Duratex o/p c/31 1,60
Duratex p/p c/31 2,10
Duratex p/p c/32 1,99
teisa o/p c/04 l',60
Ecisa p/p c/01 1,62
Embrava o/p c/07 3,30
Embrava p/p c/07 3,30
Enbasa o/p c/01 1,90
Inbasa p/p c/01 1,90
Engosa p/p c/17 2,60
Equipesca o/p 0,85
Equipei» p/p 1,18
Ericsson o/p c/05 3,55
FsSrela o/p c/65 -.. 0,95
Estrela p/p c/65 1,25
Eternit Brasil o/p c/09 .. 1,00
Eucatex o/p 1,65
Eucatex p/p ,.., 1,30
FNV o/p  0.64
FNV p, p 0,63
Eator o/e c/05 1,14
Fator p/e c/05 1,15
Feriam Brasil o/p c/30 2,00
Feriam Brasil p/p c/30 .. 1,95

1,17 1,28 1.28 i 9CO
1,00 1,00 1,00 4.0
1.03 1,03 1,03 63 600
1,00 1,00 1,00 3C0
1,00 i.oo í.oo 2c:o
1,70 1,70 1,70 14 3C0
1,68 1,70 1.70 54 4C0
2,80 2.80 2.80 6 000
2,20 2,40 2,30 33 500

11,03 12,03 11.30 61300
1.04 1,04 1,04 9500
1.93 1,98 1,98 1 3C0
1,00 1,00 1,00 4 4»
1,63 1,63 1,63 300
0.92 0,95 0,92 15 300
2,60 2.60 2,60 1 OCO
2,00 2,18 2.12 38 803
2,50 2,50 2,50 5 000
1,50 1,50 1.50 8 OCO
1,23 1,25 1,23 15 900
1.17 1,18 1,17 5030
2,26 2,28 2,26 20 030
1,60 1,60 1,60 4 7CO
1.04 1,15 1,04 12CC0
1,00 1,10 1,00 113700
0.95 0,97 0,97 152 600
3,70 3,71 3,70 13 90O
3,03 3,CO 3XO I CCO
2,10 2,10 2,10 500
3,15 3.25 3,15 18 600

12,80 12.80 12,80 4 300
1,60 1.60 1,60 2800
0.87 0,90 0,90 64 1C0
1.05 1,05 1,05 34 700
1,C0 1,02 1,03 5 7CO
1,03 1.03 1,03 4 903
0,98 0,98 0,98 ! 00O
1,86 1,93 1,93 1 312COO
1,80 1,80 1.80 600
1,40 1,40 1,40 1000
0,93 0,93 0.93 5 COO
2,15 2,20 2,23 2 3C0
3,20 3,20 3,20 100
3,20 3,55 3,23 118 300
2,15 2.15 2,15 3 ICO
2,55 2,61 2,61 12 9:0
1,10 1.10 1.10 4600
1,36 1,36 1,36 9 030
1,85 1,85 1,85 3 2:0
1,90 2,00 2,00 15 800
1,60 1,95 1,80 31 500
1,40 1,50 1,40 17 £03
0,56 0,56 0,56 100
1.00 1,12 1,10 142400
1.01 1,01 1,01 2 000
1,52 1,54 1,54 24 0-00
1.06 1.06 1,06 600
1,05 1,05 1,05 500
1.70 1,70 1,70 1 C0D
0.90 0,91 0,90 10 000
1,63 1,81 1,72 574 3C0
2,40 2,40 2.40 10 COO
1,90 1,91 1,91 2 2C0
1,10 1,10 1,10 100
0,85 0,85 0,85 1 COO
5,55 5,75 5,75 998 600
4,35 4,47 .1,47 540 000
2,90 3,05 2,90 5,3 000
4.30 4,30 4,30 1C0 030
1.75 1,85 1,80 13 CCO
1,78 2, CO 2,00 20 400
1,15 1,19 1,19 3I0O0
2,15 2,30 2,25 74 6C0
0,50 0,51 0,50 5 800
0,47 0,47 0,47 41 JC0
0,81 0.90 0,85 25 300
1.94 1,94 1,94 21 COO
3,35 3,45 3,40 35 400
0,67 0,67 0,67 1C0
2,50 2,65 2 50 28.100
2,82 2,82 2,82 1 000
2,00 2,00 2,00 3 000
1,15 1,15 1,15 13400
1,45 1.50 1,50 14 200
0,95 0,96 0,96 20 100
1.71 1,71 1,71 3000
0,79 0,85 0,80 86 000
2,10 2,10 2,10 16900
2,20 2,20 2,20 12 COO
2,15 2,17 2,15 17 050
0,80 0.B2 O.SO 6C0
0,90 0,90 0,90 I SOO
2,45 -2,50 2,50 44 500
1,70 1,75 1,72 4 600
1,90 1,90 1,90 200
3,90 3,90 3,90 7C0
3,90 3,90 3,90 258.500
1.95 1,95 1,95 5 600
1,70 1,75 1,71 13 300
1,08 1,11 1,10 10 100
1.05 1,19 1,19 164 400
0,59 0.65 0,59 7 600
1.75 1,82 1.79 30 400
1,25 1,28 1,28 145 500
0,75 0,83 0,80 3500
0,75 0,76 0,75 6 9C0
2,00 2,19 2,19 15 100
2,85 2,90 2,93 16 800
3,20 3,25 3,20 28 COO
3,65 3,70 3,65 17 400
6,00 6,00 6,C0 79 600
1.76 1,81 1.81 240C0O
1.77 1,81 1,81 212 1C0
3,35 3,84 3,84 119 300
4,00 4,10 4,00 66 400
1,95 1,95 1,95 32 500
1,55 1,55 1,55 7C0
1,10 1,14 1,10 8 500
1,20 1,25 1,20 6 000
2,55 2,62 2,62 247 200
2,10 2,20 2,10 3 000
0,55 0,55 0,55 5C0
0,30 0,33 0,33 8 1C0
0,33 0,33 0,33 4 000
1,60 1,60 1,60 2 COO
2,10 2,10 2,10 3CC0
1,99 2,00 2,00 63 000
1,60 1,74 1,74 20 600
1,62 1,74 1,74 52 900
3,30 3,30 3,30 95 0CO
3,30 3,30 3,30 2B9 200
1,87 1,95 1,95 93 900
1.85 1,95 1,95 135 100
2,60 2,60 2.60 40 000
0,B5 0,90 0,90 9 500
1.18 1,18 1,18 1.500
3,50 3,60 3,53 45 000
0,95 0,95 0,95 I 030
1,23 1,26 1,2.1 10.1800
1,00 1,00 1,00 13 000
1,60 1,65 1,60 10 500
1,28 1,30 1.30 13 100
0.64 0,64 0.64 200
0.63 0,66 0,66 38 000
1,14 1,14 1,14 10000
1,14 1,15 1,14 I56C0
2,00 2,02 2,02 24 000
1,95 2,02 1,9.5 032 500

tilulos Abert

Fariam Brasil p/n  .. 1,50
Eerr. Villares o/p 0,55
Ferro Brasileiro o/p 1,97
Fertiplan op c/03 .. 3,50
Fertiplan p/p c 03 4,20
Fíh. Bradesco o/n 1,75
Fin. Bradesco p/n 2,05
Ford Brasil o/p c/31 0.95
Ford Brasil p/p c/31 0,62
Ford Brasil o/n 0,70
Forinaespaco o/e '. 1.48
Fundição Tupi o/p c/44 2,63
Fundição Tupi p/p c/44 2,95
Gabriel Gonçalves o/p 0,50
Garcia p p a c/07 0,53
Garcia p/p b c/07 0,50
Gcmmcr Brasil o/p c/03 3,80
Goiana p/p a c/11 ,. 1,10
Guararapes o/p c/10 ......... 2,80
H. C. Cordeiro o/p 1,70
H. C. Cordeiro p/p 2,20
Heleno ?_n;cca o.p cC2 2,C5
Hime p/p 2,80
Hindi o,e 3,£0
IAP o'p c/04 4,10
Icopasa op  2,20
Iccpasa p/p 2,45
Iguaçu Caie p/p 1,34
Ind. Hcring pp a c/12 1,10
Ind. Villares o/p 3,80
Ind. Villares p, p b .. 5,70
Inds. Somi o/p 2,05
Isam o/p 0,76
Isam p/p 0,93
Itap o/p c/02 1,93
Kelson's o/p 1,00
Kclson's p/p 1,32
Keralu». o/p c/16 2,70
Kibon o/p 0,59
L. Tel. Brasiloira o/p c/36 2,87
Lícta o/p 0,56
lafcr p/p ..  1,45
Lobrâs c/p div 1,00
Loias Americanas o/p .. 3,00
lonaílex o/p e/02 ., 1,44
Lonaflex p/p c/02 1,50
Madeirit o/p 1,30
Madeirit p,p 1,65
Magnetita o/p c/07 2,10
Magnesita p/p a c/05 1,50
Msnah p/p 3,40
Maqs. Piraiininga p/p 2.60
Marcown p/p 1,15
Mec. Pesado o/p c/03 2,45
Melhor. S. Paulo o/p 1,25
Mo-bla p.'p 2,16
Met. A. Eberl e p/p c/01 2,75
Met. Barbará o.p 2,92
Metal Leve p.p c/02 4,60
Met. Aços o/e 0,40
Moinho Santista o/p c/35 ....... 2,00
Mov. Aço Fiel o/p c/01 0,95
Nordon M?t. o/p c/04 1,90
Nova América o/p. 1,00
Orniex o/p 1,22
Orníex p/p 1,70
Oxigênio Brasil o/p ,. 1,70
Panambra Sul o/p c04 0,66
Paragas o.- p 5,60
Paramounl o/p  1.00
Paul. F. Lu? o/p 0.89
PBK Emp. Imob. o/e 3,00
PBK Emp. Imob. p/e 3,32
Persianas Columbia o/p 1,10
Pet. Amazônia p/p 3,40
Pet. Ipiranga o/p 0,95
Pei. Ipiranga p/p 1,31
Pet. Uniáo p/p 1,91
Pet. União o/n 1,34
Petrobrás p/p C'08 10,60
Pelrobrás p p c/10 7,60
Petrobrás o/n 4,00
Petrobrás p n  6,50
Petrominas p/p c/04 0,50
Phebo o/p c/03 ,'. 2,90
Pir. Br.isWa o.'p 2.85
Pir. Brasília p,o 3.54
Pirelli o/p c/29 1.51
Pirell: p/p o 29 1,30
Pirelli oc 1,05
Pias. Koon*n o/p c/02 1,45
Pias. Koppors p/p c/02 1,50
Primavera o 1,34
Primavera p/p . . .', 1,15
Prosdócimo o/p c, 27 1,50
Prosdócimo p/p c/01 2,15
Real Cia. Inv. o n 1.01
Real Cia. Inv. p/n 1,23
Roal Pari. o n 0,75
Real Pari. p/n 0,72
Rei. Paraná p,p c/10 3,02
Ricasa p/p 0,33
Rossi Servix o/ P c/03 2,00
SPI p/p 1.55
SPI o/n 1,14
SPI p/n 1,35
Sabrico o/p (02 1,25
Sadia Cone. o/p 1.85
Sêmci' o/p c/04 2,40
Sarr.cil p/p c/04 2,55
Sanderson Br. o/p 3,26
Sanderson Br. p/p 3,20
Santa Máfia p/n 0,80
Santa Maria p, p 1,00
Sano p p T, 10
Semp o/p c. 02 2,00
Sian, Útil o/p 0,81
Sid. Açonorls o/p c/04 1,22
Sid. Açonorte p p a c/0-. 1,70
Std, Nacional p.p b  3,10
Sid. Rio-Grandense o/p c/06 .. 2,9?
Sid. Rio-Grandense p/p c/06 ... 4,50
Sifco Brasil o/p c/03 1,75
Sifco Brasil p/p c/03 1,90
Sodicar o/p 0,90
Sodicar p/p 0,56
Solorrico o p c/07 2,90
Solorrico p/p c/07 3,30
Sopavc o/p c/04 , , 2,25
Sorana o/p c/02 2,50
Sousa Cruz o/p 3,65
Sudeste o/p c/04 2,35
Sudeste p/p c/04 3,30
T. Janer p/p 1,06
Technoi Rei. o/p 2,37
icLfiosolo p/p 4,70
Transbrasil o 0,71
Iransparaná o/p  1,97
Transparaná p p a ., 2,71
Iransparaná p/p 2,71
Turismo Bradesco o/n ,. ...... 1,30
Turismo Bradesco p/ii 1,30
Ullralar p/p 1,10
Umpar o-e  1,45
Unipar p/e .,, , 2,50
Vale R, Doce p/p b/s/d 10,50
Vemaq p/n 0,65
Vemaq p/n 0,70
Veplan p/p 2,35

1.50 1,50 1.50 14 600
0,55 0,55 0,55 2 000
1,97 2,15 2,05 17 700
3,40 3,50 3,50 34 500
4,15 4,20 4,15 21 400
1,70 1,75 1,70 4 200
1.85 2,05 1,89 13 000
0,95 0,99 0,99 82 800
0,62 0.62 0,62 100
0,70 0,70 0,70 2C0
1,48 1,48 1.48 57 COO
2,60 2.63 2,60 13 000
2.90 2,95 2,93 26 100
0.50 0,50 0.50 4 000
0.53 0,56 0,56 4 400
0,50 0.50 0,50 7 000
3,80 3,90 3,90 7 300
1,10 1,14 1,14 1 030
2,75 2,60 2,75 3 600
1,70 1,70 1,70 6 400
2,17 2,20 2,20 52 000
1,95 2.05 1,95 76 7C0
2,80 2,80 2,80 400
3,65 3,60 3.80 15 800
4,10 4,10 4,10 90 400
2,10 2.20 2,10 56 300
2.40 2.50 2,40 252 000
1,34 1,34 1,34 2 000
1,10 1,18 1,18 4000
3,80 3,80 3,80 1 103
5,70 6,00 5,95 17 100
2,05 2,15 2,15 159 500
0,76 0.60 0,80 20 600
0,93 0,95 0,95 3 000
1,90 1,93 1,90 103 503
1,00 1,02 1,02 1.1 OS0
1,20 1,32 1,30 52 200
2,70 2,71 2.71 71 700
0,59 0,62 0,62 5 000
2,87 3,02 2,95 97 500
0,56 0,56 0,56 1 OCO
1,40 1,45 1,40 5 000
1,00 1,06 1,00 4 500
2,85 3,25 3,25 2 600
1.44 1,44 1,44 1000
1,50 1,50 1,50 1000
1.30 1,30 1,30 1 COO
1.65 1,65 1,65 10 000
2,10 2,20 2,20 16 000
1,50 1,63 1,62 12 500
3,40 3,40 3,40 5 300
2,60 2,60 2,60 1 000
1,15 1,15 1.15 600
2.45 2,50 2.5Ü 86 500
1,08 1,25 1,25 18 450
2,07 2,18 2,16 19 700
2,75 2,75 2,75 I 400
2,90 2,96 2,96 2 300
4,60 4,90 4,90 26 200
0,40 0,40 0,40 1 000
1,95 2,07 1,95 82 703
0.E6 0,95 0,86 12 000
1,90 2,01 2,01 13 000
1,00 1,00 1,00 2 000
1,22 1,22 1,22 200
1,70 1,89 1,85 3 800
1,70 1,70 1,70 3 3CO
0,66 0,66 0,66 I COO
5,55 5,65 5,60 11 100
1,00 1,00 1,00 33 900
0,89 0.91 0,91 6 500
3,00 3,08 .1,08 21 000
3,32 3.46 3,46 45 OCO
1.10 1,10 1,10 2000O
3,40 3.40 3,40 20 000
0.90 0,9.5 0,90 38 300
1.31 1,40 1,40 16 800
1,90 1,98 1,90 136 200
1,20 1,34 1,20 I 300

10,40 10,78 10,/B 619 000
7.40 8,12 8,12 6 700
3,80 4,00 3,99 487 700
6,50 6,50 6,50 400
0,50 0,51 0,51 4 000
2,90 2,97 7,96 65 COO
2,85 2,99 2,99 1.5 2C0
3.54 3,60 3,55 15 OCO
1,50 1,60 1,60 40 7CO
1,30 1,31 1,30 6 900
1.05 1,05 1.05 1C0
1,45 1.45 1,45 1700
1,50 1.60 1,60 2a COO
1.34 1,34 1,34 100
1.11 1,15 1.12 15600
1,50 1,50 1.50 10 000
2,15 2.15 2,15 I00CO
1,00 1,01 1,01 9 300
1,22 1,23 1,23 19 500
0,75 0,75 0,75 4 830
0,72 0,72 0,77 3 800
3,E2 3,82 3,82 2 000
0,79 0,80 0,79 2 COO
1,95 - 2,08 2,00 562 400
1.55 1.55 1,55 2 000
1.14 1,14 i,14 130CO
1.35 1,35 1,35 1 C-0
1,25 1,25 1,25 I3C:0
1,85 1,85 1,35 30 COO
2,40 2,44 2,J0 21 000
2,50 2.67 2,55 152 7C0
3.36 3,55 3,36 315 C00
3.15 3,23 3,23 251 OCO
0,80 0.80 0,80 7 500
1,C0 1,00 1,00 2c:o
1,10 1,10 1,10 íoo
2,00 2,05 2,C0 7 SCO
0,81 0,85 0,85 17 1C0
1,22 1,22 1,22 I COO
1,65 1,77 1,65 82 030
3,10 3,20 3,20 143 6.0
2,93 2.9B 2,93 45 7C0
4,50 4,60 4,60 55 600
1,7 1,75 1,75 11000
1,90 1,90 1,90 1 700
0,75 0,95 0,86 7 000
0,56 0,62 0,62 16 500
2,90 2,92 2,92 12 000
3,30 .1,30 3,30 10 000
2,20 2,35 2,35 95 000
2,50 2,50 2,50 2 COO
3,55 3,65 3.65 158 500
2,30 2,35 2,30 12 000
3.29 3,30 3,29 9 500
1.06 1,06 1,06 1 000
2.37 2,41 2,41 8 003
4.70 5,10 5,10 672 700
0,71 0,71 0,71 1 OCO
1,97 2,00 2,00 5 000
2.71 2,79 2.79 20 000
2,71 2,79 2,79 21 000
1.30 1,30 1,30 .1000
1,30 -1,30 1,30 9 000
1,10 1,10 1,10 1000
1,40 1,45 1,40 5 100
2,45 2,50 2,45 1 900
10,50 10.93 10,93 403 900
0,65 0,65 0,65 700
0,66 0,70 0,66 3 ROO
2,30 7,42 2.42 56 COO

TITUIOS Abarl. Min. Máx. Fach. Ou.nt

Waqjier op c/02  1,58 1,58 1,58 1,58 13000
Wagner pp c/02  1,70 1,70 1,74 1,70 12000
White Martins o/p  2,90 2,90 3.C0 3,00 2 300
Zanmi o/p c,04  1,95 1,95 1,95 1,95 21 000
Zaniní p/p c/04  1,90 1,90 1,95 1.90 49 000
Zivi p/p c/10  2,00 2,00 2,00 2.00 403
Fiducial p/n  0,90 0,90 0.90 0,90 10 500
Novo Mundo p/n  1,20 1,20 1,20 1,20 7 000
C. Fabrmi op  2,18 2,18 2,18 2,18 30 5C0
C. Fabrini p/p  2.18 2,18 2.30 2,30 50 000
CNI o/n  1,00 1,00 1,00 1,00 800
Cepalma p/e  0,57 0,57 0,57 0,57 48 000
Coldex o/p c 08  1,70 1,70 1,70 1,70 4 OCO
Coldex p/p cOB  1,40 1,40 1,40 1,40 3 000
Concisa o/p  1,50 1,50 1,64 1.64 63 900
Concisa p/p  1.51 1,51 1,65 1,65 708 500
Ecel p p c,02  1,60 1,50 1,60 1,60 76 000
Edigraf o/p  3,50 3,40 3,60 3,40 107 000
Edigraf p/p  3,30 3,30 3.40 3,35 445 000
Liaht o/p c/11  1,18 1,05 1,19 1,10 136 200
Liõhl o/n  0,95 0,95 0,96 0,96 2 200
lisa livros p/p  1,55 1,45 1,55 1,48 16O00
li* da Cunha o p  2,56 2,56 2,60 2,60 4' 600
Lix. da Cunha pp  2,62 2.62 2,65 2.65 49 800
Mendes Jr. p/p c/02  4,31 4,31 4,31 4,31 22 000
Paranapanema o/p c/03  1.50 1,45 1,56 1.43 24 000
Paranapancma p/p c/03  2,17 2,01 2,17 2.01 110 100
Plast. Brasil p/p b c/05  2,34 2,25 2.34 2,25 60 600
Rodoviária p/p  170 1,70 1,90 1,90 22 COO
Md Guaira p/p  0.B8 ".88 0,68 0,86 I 000
Sid! Mannesmann o/p c/23 .. . 4,10 4,10 4,75 4,75 32 400
<id Mannesmann p, p c/23  2,80 2,80 2,90 7.80 2 400
Tian-auto oo  0,65 0,65 0,65 0.65 9 030
Urupis. Unida Ve  2.15 2,11 2,15 2 11 31 OCO
Urupes Unida p/c  2,15 2,05 2,15 2,05 71.000
V.d- Sta. Marina o/p sub  1.50 1,45 150 149 17 300
Vidr. Sla. Marina p/p sub  1.40 1,40 1,40 1,40 2 500

Concretex p/p c 01  2.93 2,90 2,98 2.94 103 OCO

Rcsüíi-0 das oporarõrs
Çio Paulo Sucursal) -- Ao centrário do primeiro, o ultimo prega: da s"

mana apresentou cs melhores resultadcs dos trabalhos desenvolvido, neste

més, cont valorização de 5,53% do índice Bovcsoa, oue sub.u 67,0 pontos.

Apesar do número de titulos negociados ter sido ligeiramente .nlerior ao na

vespcia, o montante alcançado atingiu quase CrS 10 milhões a mais, tola-

lijando, só com ações, CrS 54,7 milhões.
Durante a reunião o índice oscilou bastante, tcoistrando alternadamen.

f valori/acâo de 3.36",o na primeira mala hora. seguindo-se menr.i 0,33 -.,

mais 0,48eó, menos 0,19%, mais 0,08% e mais 0,01% ale as 13 horas.

Dn principais papéis qu* compõem o Bovpsda, rr-Uçáo dos que subiram
constituiu-se de 74 para um tolal de 91, enquanto apenas sete baixaram o

10 permaneceram estâvpis.

B^scõdos nes resultados do final dos-.', oeriodo e nas operações qua d",
verão ser realizadas nos prõiimos dias, observadores concluíram que o mer-
cado tçrá novo impul-D persistindo em alia e manlondo o bom lermo da
negociações.

Entre os 16 setores de atividades an-lisados pela Divisão Técnica, o in-
díce de lucratividade simples íoi positivo para serviços públicos, mais 3,21%,
petróleo, química e petroquímica, mais 2,76% o siderurgia e mineração, maíi
2,37% e negativo para bancos de investimento, menos 0,43%. têxtil a vev
tuário, menss 0,41% e bancos comerciais privados, menos 0,16%. O índice
de v->lcrÍzí.<;ão diária foi favorável pjara siderurgia e mineração, serviços
públicos e bebidas e fumo, sendo desfavorável para bc/racha, plásticos •
derivados, têxtil e vestuário e bancos comerciais privados.

OS NÚMEROS

Indica Varla.ãoCi)

Abertura 1 271,4
Fechamento I 274,6
Medir. 1 277.6 -f 5.53

Títulos Quantidade Valor (CrS)
Títulos Valor (CrS)

Cias. diversas 16 758 950 54 758 294,00
Ações dc bancos 816 500 1781529,00
Operações a termo 256 000 696 470,00
Diversos 25 952 432 441,95

Total 17 857 402 57 668 734,95

MAIS NEGOCIADAS

Titulos ValorlOSI

Patrob.-ás pp 6 637 044,00
Belgo-Mineira op 5 691710,00
Vala do Rio Doce pp 4 398 903,00
Tecnosolo pp 3 318 320.00
Acesita op 2 250 462,00

MAIORES OSCIIAÇ6ES

Pira mait % P«ra manei

Sid. Nacional pp/b 11,4 Bco. Com. Brasui on
Docas Santos op ant. 10.5 Ultralar pp
Mendes Júnior pp 10,7 Bardella pp
Sid. Rio-Grandense po 10,0 Sudeste op
Acesita cp 9,7 Cônsul op

%
9.9
5,1
2,5
1,2
1,0

Das 91 acôes nua integram o índice Bovespa, 74 apresentaram-sa cm
nit», sete em baixa a 10 í!Stáveis.

MINAS GERAIS
Títulos Abert. Méd. Fnch. Quanl. Var.l°'o'

Acesita op
Acos Anhanguera op
Aclminas pp
BMG Financeira on
Bco. Bras'1 on
Bco. Mercantil Invest. on

Bro. São Caetano do Sul pn
Bulgc-Mincira op c/bon div.

Bekjo-Mineira cp ex/ bon div.

CFLMG cp
CTMG cp
CTMG pp
Ccmig on
Cemig pn
Comig pp
Cimento Cauê
fnnbrava pp ex/bnn. div.
F"rro Brasileiro cp
Gfimmer cp
Mannesmann op
Mendes Júnior pp
Petrobrás on
1'etiobrás pp
Ref. União pp
$amitri op
São José pp
Sid. Píiíns pp
Sid, Rio-Grandrns'?
SIT po
Valo pp c/dir.
Valo pp ax/dir.

1.93
1.65
0,64
1,00

12,12
1,20
1,06
5,75
4.47
0,77
0,48
0,69
0,69
0,83
0,96
1,45
2.90
2,26
4,10
4,84
4,50
4,03

10,78
1,96

10,0-
7,50
4,65
4,60
1,66

10,93
6,85

1,87
1,65

0 64
1,00

12,12
1,21
1,06
5,75
4,a7
0,77
0,48
0.69
0,69
0.84
0,96
1,38
2,90
2,27
4,10
4,84
4,45
4,03

10,75
1,96

10,83
2,50
4.64
4.60
1,63

10,66
6,87

1,90
1.65
0,64
1,00

12,12
1,21
1,06
5,75
4,46
0,77
0,48
0,69
0.68
0,93
0,96
1,37
2,90
2,75
4,10
4,84
4,50
4,03

10,78
1,96

10,69
2,50
4,65
4,60
1,60

10,80
6,88

64 560
20 000

000
500
300
200
100

193 944
385 247

341
23 451

675
48 884

532
50 000
56 500

154
1 300

000
22 200

196 900
4 200

260
1 000

1 500
000

25 000
4 200

12 000
I 600

18 800

8,12

4- 10,36
10,40

Est.
1,47

-I- 1,20
-i- 1.05

I- 5.34

4- 8,80
-1- 21,02

6,86

4- 13,05
4- 5,04

8,16
•:- 9,52
-• 7,95

-r- 10,81

RESUMO DAS OPERAÇÕES

Belo Horiionte (Sucursal) - A Bolsa de Valores de Minas Gerait reglt-
trou no pregão de ontem, o fceguinte movimento:

Abertura
Médio
Fechamento

Titules

Cias. diversas

Total

Indica

154,6
154,1
154,8

Ouanlidada

I 168 514

I 168 514

MAIS NEGOCIADAS

Titulo.

Belgo-Mineira ex/diraíto
Belgo-Mineira c/direito
Mendes Júnior pp
Valo do Rm Doce e* direito

Var.açio.%)

4- 7,44
4- 9,06
+ 7,57

Valor(CrS)

4 562 439,11

4 562 439,11

Valor(CrS)

1 719 872,45
I 114 881,65

875 575.00
129 185,00

MAIORES OSC IAÇÕES

Para mais

Belgo-Mineira cp c/d
Belgo-Mineira op ex
Sid. Rio-Grandenf.0 pp

(%)
10,36
10,40
9,52

(%)

Samitri op 13,05
Vale do Rio Doce pp ex/d 10,81

Das 24 ações que compõem o IBV-Minas, 16 subiram, nenhum» baixou
e uma manteve-se estável. Nao foram negociados titulos do BASA (on),
Banco Halles de Investimento (pn), CTMG (pn), Cimetal (pp), Docas da San-
tos (op), Manriosm-inn (pp) e Sao José (op).

RIO GRANDE DO SUL
Titulos Min. Méd.
Acesita cp ex/div
Albarus cp c. 8
Albarus cp c/6
Amadeo Rossi op c/2
Amadeo Rossi pp ç/2
Bco. do Brasil cn
Banrisul on
Banrisul pn
Banmércio on
Banmércio pn
BeUjo op ex/dir
Brahma pp
Pctr. Ipiranga on
P-jlr. Ipiranga op
CBUM cp
Distribuidora pp
Elev. Sur on
Elev. Sur pp
Giitz pn-e
H. C. Guerra pp
Hércules op
Márccpolo pp c/l
Mt-^bla op
M..sbln pp
Met. Silber op
Met. Silbcrt pp c/2
Michelelto pph c/2
Petrobrás pp c/8
Refinaria on
Refinaria pn
Refinaria pp
Rodoviária pp c/l
Sid. Rio-Grandenss pp c/6
Sousa Cruz cp
Sulbanco pn
Unibanr.os on
Unibaiicos pn
Vale do Rio Doce pp c/dlf
Vak do Rio Doce pp c/dir
Varig t:n ex/dlv

1,90
3,30
3,75
0,37
0,93

12,00
3,00
3,00
1,45
1,45
4,40
1,90
1,00
1,06
1,95
2,20
1,10
1,00
0,50
2,00
1,49
1,90
1,50
1,90
0,66
0,82
1,56

10,78
2,50
3,01
3,11
1,83
4,60
3,70
1,70
1,00
1,00

10,60
10,80

1,90
3,50
3,76
0,87
0,93

12,00
3,00
3,00
1,45
1,45
4,40
1,90
1,00
1,11
1,95
2,20
1,10
1,00
0,50
2,00
1,49
1,90
1,50
1,90
0,66
0,82
1,56

10,76
2,51
3,02
3,20
1,85
4,60
3,70
1,70
1,00
1,00

10,60
10,80
0,55

1,90 300
3,50 96
3,80 4 900
0,67 500
0,93 500
12,00 1 400
3,00 5 618
3,00 5 417
1,45 5 789
1,45 453
4,40 3 000
1,90 56
1,00 89
1,15 5 500
1.95 1 000
2,20 200
1,10 125
1,00 200
0,50 4 OSB
2,00 1 500
1.49 I 000
1,90 I 000
1.50 827
1,90 287
0,66 53 000
0,82 2 000
1,56 1 000

10,78 400
2,53 2 BCO
3,02 854
3,20 21 150
1,87 9 000
4,60 2 000
3,70 1,130
1,70 3 000
1,00 164
1,00 116

10,60 50
10,80
0,55

1 000
78 87.1

Varig pn ex/div
Zivi op
Zivi pp c/10

0,55 0,55 0,55 1B791
1,49 1,49 1,49 1 OCO
2,00 2,00 2,00 300

RESUMO DAS OPERAÇÕES

Porlo Alogr» (Sucunal) — Movimento d» onlem na Bolsa da Valorai do
Rio Grande do Suli

Indica Variação {%)

Média anterior 79/47
Média atual 81,32 -I- 2,34

Titules Quanlldado Valot(CrS)

Cias. diversaa 197 443 321 020,77
Estados I 249 949 750,00

lotai 198 692 1270 770,77

MAIS NEGOCIADAS

Tilulos Valor (CrS)

Refinaria pp 67 666,50
Silber ep 34 980,00
Albarus c/8 op 18 425,00
Banrisul on 16 354,00
Banco Brasil on 16 800,00

MAIORES OSCILAÇÕES
Para mau P*ra meno»

Rio Gfandcnsp pp c/6 !<!,-)
Petrobrás pp c/8 10,0 Albarus cp c/B
Amadr>o Rossi pp ç/2 10,0

5,4

Das «10 acóes aue compõem o índice. 10 subiram, dua* baixaram o i«t*
se mantiveram estávrlj. As r*ílantes não foram negociadas.
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Feitoria realizou melhor

partida para GP cobrindo
o quilômetro em lm04s4/5

A melhor partida realizada pela manhã no
nrado Sra D GP Marciano de Aguiar Moreira, per-
Encevi a Feitoria, uma filha de Goaraze, que esta
sob a responsabilidade do treinador Rubens 

^va
e que cobriu os 1 000 metros do percurso em lm04s
3/5 com Paulo Alves em seu dorso.

Aradulce. que vem de uma vitória em sua u -

tima àpre entacâo, na pista de grama,, completou
ns 70I metros em 4554*5. com disposição no arie-
mate e iSadiid apontada como uma das favoritas
So clássico fechou os 800m em 50s. redondos, em

pista de areia leve.
FAIR FINA

Falr Fina tG. F, Álmel-
da' o quilômetro cm lm05s,
com alguma facilidade e
sempre afastada da cerca.

• Filomena '«• Ribeiro i. os
700 cm 45s, com sobrai.
Nasrani iJ. Marinho), vindo
de mais distancia, comple-
tou os G00 cm 38s, inteira-
mente à vontade c Sintaxe
iA. Ramosi. os 700 em
43s 3/5. sobrando ao lado de
um outro.

HALF LIGHT

Happy Commander <F.
Mala.; completou os 700 em
45s sempre colado na cerca
externa e rem preocupação
de marca. Halí Light >F.
Estêves i. ao lado de Happy
Stamp >F. Pereira F.>. com-
pletou os 700 em 41s4/5.
dominando o companheiro
com autoridade. Simpulo 'L.
Santos), os 800 em 52s 1/5,
de galope largo. Pacha IE.
Ferreira), diminuiu para 49s
3/5, demonstrando alguns
progressos e Oviedo iJ. Ma-
chado», os 700 cm 44s 2/5,
agradando alguma coisa.

ARC LIGHT
Kambola iA. Ramos), não

se empregou nesta partida
de 39s3/5 a reta. Parruda
(C. Pensabeim. os 700 em
45s 1/5, deixando ótima im-
pressão e também pelo cen-
tro da pista. Are Light (F.
Estêvesi, entrando a reta
colocada na cerca exter-
na, finalizou em 36s3/5. à
vontade. Guanabara l J .
Pinto i, aumentou para
38s 1/5. com algumas reser-
vas. Finkle iJ. Brizola i, os
700 em 44s3/5. com ótima
ação. La Orientala tR. Ri-
beiro i. aumentou para 45s.
de galope e pelo miolo da
pista. Norça iA. Santos), a
reta em 36s4/5, alertada
nos últimos metros. Kenitrá
tG. F. Almeidai. os 800 em
50s 2/5. agradando bastante.

MAJOR PINTADO
Rhodius (E. Ferreira'

não se empregou nesta par-
¦tida de 44s 4/5 os 700 e Zari-
zibar (B. SantosI diminuiu
para 44s 1/5, da mesma íor-
ma. Art Blues U. Pintoi, a
reta em 36s 2/5, demons-
trando alguns progressos.
Major Pintado iF. Maiai, os
800 em 48s3/5, deixando
ótima impressão, não só pc-
ia marca como também pe-
)a ação. Rissó iR. Ribeiro)
dominou com autoridade a
Ridge (A. Ramos) em 43s os
700. Parinor (G. F. Almei-
dal, a reta em 36s 3/5, agra-
dando bastante. Oti I A.
Santos), os 700 em 43s 1/5,

à vontade. Slr Sorteado <F.
Pereira F.) deu vantagem e
dominou com autoridade a
uns companheiros em
42s 3/5 o.s 700 e Origencs (J.
Pedro F.i aumentou para
44s 1/5. com sobras.

FEITORIA
Feitoria IP. Silvai, o qui-

lómetro em lm04s3/5, com
alguma facilidade c tam-
bém pelo miolo cia pista.
Ecintia <L. Correia) aumen-
tou para lm09s. suavemen-
tc. Aradulce U. Machado',
sempre afastada da cerca,
completou o.s 700 em 45s 4, «
contida. Madrid <F. Es-
tevês i. os 800 cm 50s. com
algumas reservas e Noira
(F. Estêves i. os últimos 8U0
cm 50s, da mesma forma.

EL FATA'
El Fatá iJ. Pedro F.) des-

ceu a reta cm 37s2/5. domi-
nando a um outro com au-
toridade. Filone 'G. F. Al-
meida' aumentou para 38s,
de galope largo. Tornado
iF. Estêves i, os derradeiros
360 em 22s 2/5, com sobras.
Do-La (J. Aliaga) levou a
melhor sobre um outro em
3Gs a reta. Sansào 'J Reisi,
os últimos 700 em 45s. com
reservas. Cimur tE. Mari-
nho<, a reta 36s 3/5, alcr-
tado.

Yakan atuará
com chance em

qualquer raia
A anua Yakan tem muitas possibilidades

mfcotrendf com mais desembaraço na can-

cha de areia.
Fmhnra tenha atuado muito mal nos dei-

radehof omíSmissos, mesmo no gramado
Kahári merece ser destacada como a pünci-
mV rival da provável favorita, tendo cm vis-

.me corre para uma atropelada e a dis-

marcada para a raia de gr ama. Kana^ba e

neusa complctani o campo dos 2 mil meiro»

etnão «mito mais chance no terreno pe-

sado.

FALADA

Humility c uma estreante-do. Stud CMte-

rium ..reparada no Haras Vale da Boa Espe

Ca elo jóquei-treinador Oraci Cardoso,

g'va montá-la logo mais no segundo pa-
reo em 1200 metros, raia de areia. E um

dos principais nomes da prova, ainda qu^te-
nha que desenvolver o máximo na exibição
'micial 

para ganhar de Singapu-Homeinca,
Puquéria e Filósofa, ja corridas Em *e_tt£
tando de uma estreante, a partida teia gran-
de influencia no seu rendimento.

VOLTA BEM
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PROGRAMA DE HOJE

HABITAT
Sabongo 'F. Carlos), a re-

ta em 39s, com ação regu-
lar. Yatastito U. Santana),
diminuiu para 36s. correndo
bem. Capteur (J. Pedro F.i,
os últimos 360 cm 22s 2/5.
com sobras. Dajos (J, Sou-
sai. a reta em 37s2/5. dei-
xando boa impressão. Habi-
tat tG. F. Almeida', dimi-
nuiu para 36s, demonstran-
do alguns progressos c tam-
bém esperando por uma
pista de grama. Surgcnte
U. Pintoi. aumentou para
37s, somente alertado nos
derradeiros metros. E r r o 1
(Lad.), chegou próximo a
um companheiro nesta par-
tida de 43s 3/5 os 700 e Aza-
rhálib 'J. M ach a do ) . au-
mentou para 44s 1/5, com
um final fraco.
HEMINGWAY

Sarau 'A. Ramos), a reta
em 40s 2/5, suavemente. He-
mingway (A. Machado), os
700 em 45s 1/5, com grande
facilidade e sempre pelo
centro da pista. Acomado
U. Pedro F.), não se empre-
gou nesta exercício de
40s 1/5 a reta. Obelião (P.
Alves i, aumentou para 41s,
suavemente. Allm IC. Go-
mes), a reta em 37s2/5, de-
monstrando alguns progres-
sos.

Retorna bem movida no pareô seguinte }^j£^ bem exeSacki V^a estreamos 1 200 metros do 2." páreo
a potranca uruguaia Cangura. que estreoui c e

modo fraco na pista de grama, em prova tec-

nicamente um pouco mais forte do que a

d su tarde. Na areia é de se esperar uma

melhor atuação da filha de Imaginado que
será pilotada pelo lider da estatística, Jorge

Pinto As mais fortes adversárias da ala/a
são ônica. izelda. Dcnver Love c Axiom. Re-

Kistre-se que Axiom também retorna bem tra-

balhada por João Limeira, e pode avançar o

primeiro ponto nas pistas.

PRIMEIRO PAREÔ AS ,4 HORAS - 2 000 METROS - RECORDE - GRAMA - LUCCARNO - 2WJ/S

1-1 Yakên, V. Gonçalves .

7-1 Kimpv, G. F. Almcdd
3-3 Mcs;c, f. Carlos - .

4 Karnaúba, F. Ma,a .

4-5 Kahári, J. Reis . ¦ ¦
6 Deusa, J .Pinto . . .

57
57
57
57
57
57

2o J 6) Blue Society e Venless
6o ( 61 Ia Paáanca e Aradulce

; 49 ( 6) Blue Socieiy e Yakan

59 { 6'; Blue Society e Yakan

b° í 6' Blue Socieiy e Yakan
40 ( 81 Macota e Venless

600
200

1 600
I 600
1 6C0
1 500

AP
AP
AP
AP
AP
AL

1'43"2
2'24"
1'43"2
1'43"2
1'43"2
1'36"2

Serr»
P. lavor
Meireles
Mendes
D'Amore
Tripodi

FAVORITA

Melhorando de uma corrida para outra,
Olacla já obteve o terceiro lugar na ultima
apresentação. Em condições normais dará
muito trabalho ás demais competidoras no

quarto páreo, destacando-se como mais for-
tes obstáculos ás suas pretensões de vitoria
as concorrentes Ermely. Raia Bela, Evana e
Phantasy, esta uma estreante do treinador Jo-
sé Pedrosa. Bem colocada no partiaor. O ada
entretanto, tem tudo para ganhar os 1 2UU
metros.

SEGUNDO PAREÔ AS 14H30M - 1 200 METROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - H2"2.

1—1 Singapura, C. Valgas
2 Filósofa. V. Gonçalves .

2-3 Homénca, J. Machado .
4 Janaúba, P. Rocha . .

3-5 Puquéria, P. Alves . . .
Xangri.lá, A. Machado
Zoeira, G. F. Almeida .

4-6 Humility. O. Cardoso .
Hcrma, F. Carlos . , .

10 Parceira, C. William .

10
, 4
. 6
. 3
. 2
. 9
. 2
. 5
. 7

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

29 (II) lenciana e Karcn
29 { 95 Vaicrine e Xangri-Ja
29 ( 9)Valerine e Xangrilá

Esifeínlc
$0 ( 9) Guanabara e Corredor*

39 ( 9) Vaicrine e Homerica
Estreante
Estf .ante

50 (11) Sinhá Therera e Onica
90 ( 9; Valerine e Homénca

1 000 AP 1'03"3 E<P- Coutinho

1 CCO AP ''02"2 B. Figueiredo

I oco AP 1'02"2 ! R. Silva
Estreante J- A. Limeira

1 400 Gt l'25"4 D. Cassas', 
COT AP 1'02"2 : O. J...M. Dias

Estreante ) _». 
FeI|o

Estreante , Ç). 
Cardoio

I 000 AP l'03" P. Morgado
1 0C0 AP 1'02"2 J. V. Viana

-

TERCEIRO PAREÔ - AS 15 HORAS - 1 200 METROS RECORDE - AREIA - IATAGAN - V12"2/5

Olliete e Hecuba não serão
apresentados e argentina o betting

raia decide

O estado da pista influirá de modo dect-
sivo no resultado do quinto pareô, marcado
para a distancia de 1 500 metros. Dossel e o

grande preferido dos observadores, especial-
mente no gramado, mas ainda assim terá de

produzir o que sabe para derrotar Multiplic,
Epouvantail, Armani e o manhoso Ronron,
valendo registrar que Fotogênico poderá sur-

preender no terreno leve. onde corre bem. Nn
barro. El Ksar e El Mirador decidiriam a pro-
va com Dossel.

OS POTROS

O animal Olhete provavelmente não cor-
rerá a sexta prova, pois sofreu um pequeno
contratempo, e dos 12 concorrentes restantes
têm mais possibilidades de vitória os potros
Amigo Gualano, Juncal, Paradis, Olguin, Rm-
cely c Farley, este vitima de percalços no ul-
timo compromisso. Embora correndo muito
menos do que sabe nas derradeiras apresen-
tações, Paradis pode voltar a exibir a mesma
mobilidade das atuações iniciais e vencer a
carreira.

1-1 Cangura, J. Pm'o ¦ . •
2 Icnga-lenqa, J. Tinoco

2-3 Onica, V. Gonçalves .
Finarama, J. «V Silva . .

Nianga, F. lemos . .

3-6 Irclda, J. G. Martms . .
7 D. love, A. Portilho .
S Aiaidinada, F. Estêves .

4-9 Ixiom, R. Ribeiro . . •
10 Hecuba. J. Machado . .

11 Enavion, F. Carlos . .

7
2
1
6

11
5
3
9
4

10
. 3

6° ( fl! Jovialissima e Corredora

79 (13) Nauta e Chegaria
2° (11) Sinhá lhereza e piada
99 (11) Sinhá Thercra e Onica

Estreante
1 59 (11) lenciana e Singapura

8° (11) lenciana e Singapura
7° (11) Lenciana e Singapura

' 
59 ( S) Happy Hcroine o Cicely

Estreante
Estreante

1 3C0 Gl
1 400 Gl
1 000 AP
1 000 AP
Estreante
I CCO AP
I 000 AP
1 000 AP
1 OCO AP
Estreante
Estreante

1'2I"1
l'25"2
1'03"
1*03"

1'03"3
1*03"3
ro3"3
1'03"3

Feijó
V. V,an«
Serra

P. lavor
Abreu
C. Liniíi

G. Oliveira
D'Amore
A. Limeira
Silva
D. Gued. i

OUARTO PAREÔ - ÀS 15H30M - 1200 METROS RECORDE - AREIA - IATAGAN - l'12"2/5

1-1 Olada, A.
2 Traíra, N.

2-3 Razzola. I
Eau de Vi
Anapotina,

3-6 Ermely, R-
Raia Bela,
Hey There

4-9 Phantasy,
10 Evana, P.
11 Florizu, F.

Ramos . • ¦
Reis ....
Ferreira . .

e, J. Reis . .
C. Gomes .
Ribeiro . .

O. Guignoni
, F. Carlos .
E. Marinho .
Alves . ¦ •
Estêves . . ¦

56
56
56
56'56

56
56
56
56
56
56

' 
39 (11) Sinhá Therera e Onica

i 8P ( 9) Vateríne e Homénca
¦ 6o í 9) Guanabara c Corredora
; 10° (111 Sinhá Thorcza e Onica

70 ( 9) Valerine e Homerica
1 59 (11) Sandrina e Achroma

6? (Hi Lenciana e Singapura
Estreante
Estreante

I 70 (11) Sinhá Thcreza e onira

59 ( 61 Chegada e Guanabara

I 000
1 OCO
1 4C0
1 000
I 000
1 400
I 000
Estreante
Fitreante
1000
1 600

AP
AP
Gl
AP
AP
AP
AP

]'03"
1*02"2
1'25"4
1'03"
1'02"2
1 '29"

1'03"3

1 '03"

1'45" 1

A. Araújo
E. P. Coutinho
p, Morgado
G. Morgado
S. D'Amore
S. A. limeira
H. Tobias
E Cardoso
J. I. Pedrosa
V. G. Oliveira
J. S. Silva

QUINTO PAREÔ AS 16 HORAS - 1 500 METROS - RECORDE - GRAMA FOREIGNER - VM"

1-1 Dossel, J- F. Fraga . . . .
" Acchito, L, Santos . . ¦

2-2 Multiplic, G. Meneses . .

F. Hand, H. Vasconcelos
El Mirador, S. Silva . . .

3-5 Epouvantail, E. Ferreira .

Armani, l. Correia . . . ¦

Nacono, C. Amestcly . .

4-8 Ronron, B. Santos . . •

9 El Ksar, F. Ma
10 Fotogênico, L. Maia

57
54
57
57
57
57
57
53
57
57
50

29 ( 8) Sabercta -1 Multiplic
io (12) Don Sabino e Fotogênico
30 ( 8) Saboreia e Dossel
70 (ll) Reco-Reco e Pagoh
70 ( 81 Sabercta e Dossel
2° ( 8) Neutrin e Armani
39 ( 8) Neutrin e Epouvantail
50 (12) Flagon e Hazim
49 ( 9) B. Araby e Perdulário

¦¦ 
30 ( 9) B. Araby e Perdulário
39 (12) Acchito e Don Sabino

1 400
I 30O

1 4C0
1 200
I 400
1 400
1 400
I 500
1 600
1 600
1 200

Gl
GL
Gl
AL
Gl
Gl
Gl
AL
AP
AP
GL

1'24"3
1'12"2
1'24"3
1'14"4
1'24"3
1 '25'-'

1'25"
1'36"
1'43"
l'43"
1'12"2

A. Palm F9
J, C. Tinoco
M. Mendei

Sales
L. Pedrosa
p. Carvalho
Carrapito
Ribeiro
P. lavor
Tripodi
F. Campo*

Humility é mais poderosa
Dos 11 estreantes anotados para a programa-

cão de hoie à tarde, na Gávea, já é conhecida a de-
sereão de Olhete no sexto páreo, e possivelmente
Hecuba, nos 1 200 metros da terceira carreira, pois
a filha de Xaveco não tem se alimentado normal-
mente.

Na segunda carreira, estão inscritas Janaúba,
Zoeira e Humility. Zoeira, uma descendente de Gar-
boleto, não despertou muito interesse na partida
de 600 metros, que completou em 38s. E provável
que melhore, mas Janaúba e Humility, estão apa-
rentemente, em melhores condições.

ESTRÉIA DE PESO

O jóquei-treinador Oraci
Cardoso vai lançar Humili-
ty, uma potranca argentina
importada por Mariano
Rággio, e que foi exercitada
em Petrópolis, no Haras Va-
le da Boa Esperança, no
momento, arrendado por
um grupo de proprietários
e oriadores.

Janaúba nascida no Para-
ná, Haras Valente, é uma fi-
•lha de Silfo e Baby Doll,
bem exercitada e que dei-
xou impressão na partida
que realizou nos 600 me-
tros, com 37s, redondos.
•Pode influir no desenrolar
ida competição, embora Sin-'.gapura 

e Homerica, já corri-
;<las, reúnam maiores pos-
•slbllidade.,• Hecuba não deverá ser
mesmo apresentada e
•Enavion, por Bereré c Es-
toubem, tem um exercício
de lmlDs 3/5, devendo
aguardar uma melhor opor-
.unidade. Revelou velpclda-
de nas partidas.

Hey There e Phantasy,
respectivamente dos trei-
nadores Oraci Cardoso e
José Luis Pedrosa, estão no
campo da quarta carreira.
Hey There descende d e
Overlord, e demonstrou
desembaraço nos exercícios,
e Phantasy, de propriedade
c criação do Stud Piratinin-
ga, trabalhou em lml8s, c
não será surpresa que con-
siga uma colocação ou ate
mesmo a vitória, se tiver
um percurso favorável.
Descende de Jour ct Nuit
III e Jóca.

Com o forfait Já conhe-
ciclo de Olhete, Cínico e Ro-
maneio, completam a rela-
ção de animais estreantes
esta tarde.

Cinico, uni filho de Cim-
balero, do treinador Guillcr-
mo Ulloa, trabalhou em
lmlOs, nos 1200 metros,
descendo a reta de 600m do
apronto, em 30s4/5, de ga-
lope largo. E' veloz, e se não
estranhar a primeira apre-
senfação, pode tentar uma
colocação.

El Chile volta a correr sob a direção de
Francisco Estêves, que o dirigiu um tanto pre-
cipitadamente em recente exibição e perdeu
o páreo tão-somente por isso. Mesmo em per-
curso contrário — pois atropela — pode obter
a vitória no sétimo páreo, primeiro do bcttingr.
Xuxu Beleza, que o derrotou no compromisso
anterior, é o grande adversário. Depois apa-
recém Happy Rythm, Mar Sal, Angico, Arctu-
rus e Faniz. Páreo equllibado.

Quizarra e Palude em condições normais
devem decidir a penúltima prova da tarde,
com ligeira vantagem para a primeira, retor-
nancio em companhia fraca. Kauai, Diagonal.
Fleurette, Free Love e Essa Não são outras
competidoras de respeito nos mil metros da
competição em pista de areia, mas a dupla
12 é bem indicada.

Antrim é um animal cheio de problemas
e que tem sido levado com muito carinho
pelo seu treinador, Zilmar Guedes, que c tam-
bem seu proprietário. E' o nome que se im-
põe no páreo de enceramento, pois já mos-
trou superioridade na turma, e somente Ya-
goro pode obrigá-lo a render o máximo, pois
acusou sensíveis melhoras há forma técnica
e é veloz. Don Sabino ainda tem chance mas
estaria mais à vontade no gramado.

SEXTO PAREÔ - AS 16H35M - 1200 METROS RECOROE - AREIA - IATAGAN - l'12"2/5

2
3

2-4
5
6

3-7
8
9

4-10
11
12
13

A. Gualano, A. Ramos
Cínico, E. Marinho . . .
Tuly, O. F. Silva . . .
Juncal, R. Ribeiro . . .
Romíincio, J. Reis - . •

Olhelo, F. Estêves . . . .

Paradis, A. M. Caminha .

Olçiuin, G. Meneses . .
Baion, J. Pinto . . • •

Rincelv, G. Alves . . . .

Farley, G. F. Almeida . ,
Bataçiuaçu, -I. Machado .

Denatal, C. Ameslely . .

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

29 ( 9) H-breu e Nabal
Estreante

79 ( 9) Ho breu o Amigo Gualano^
39 ( 9) Major Pintado e A_a.na.io

Estreante
Estreante

50 ( 9) Hebroü e Amigo Gualano
40 ( 9) Hcnreu e Amigo Gualano

] 99 ( 9) Hit Iron c Oviodo
39 (10) Dagoborl e Nino

I f_o ( 91 Major Plnlodo AzamáHo
11° (11) Ornar c Anron
90 ( 9) Hehreu rt Amigo Gualano

1000
Estreante
1000
1 COO
Estreante
Estreante
1000
1000
1 400
1 300

1 000
I 500
1 000

AP 1'02"

AP
AP
AL
AL
AP
AP
AP

1'02"
ron

ro2"
ro2"
1'30"3
1'23"2
1 '02" 1
1'36"
l"02"

5. D'Amore
G. Ulloa
A. Paim F°

j J. A. limeira
1 A. Araújo
1 C Morqado

I B. P. Carvalho
I M- Mende»
: Z. D. Gucde»

J. C. Lima
\ J. I. Pedrosa

j l. A. Gomei
C. Ribeiro

João Jabour, destaca-
do proprietário e criador
de cavalos de corrida, na
tarde de ontem comprou
ao Stud Feny — de Fer-
nando Hermanny — o
campeão Gordo Quico,
considerado o melhor po-
tro brasileiro, ganhador
de cinco carreiras em
seis apresentações.

Ambas as partes não
revelaram as bases da
transação, dizendo ape-
nas que "Gordo Qui-
co íoi o potro mais caro
até hoje adquirido no
Brasil". O filho de Sve&.
gali, informou o s e;u
novo dono, continuara
aos cuidados de Zilmar
Guedes e será pilotado
por Gonçalino Feijó qe
Almeida. ^

SATISFEITOS

Comprador e vendedor
irradiavam alegria após
os entendimentos finais;
observando Jabour que"agora o stud tem dqis
excelentes animais da
nova geração na defesa
de suas cores. Gordo
Quico e Rubeba, esta
inscrita no clássico desta
semana em São Paulo".

F ernando Hermanny
m o s t rava-se satisfeito
com a transação, ar-
gumentando que "è mui-
ta felicidade em tão pou-
co tempo como proprie-
tário ter alcançado mui-
tas vitórias clássicas
com um animal que e
craque e depois veio va-
lorizado no próprio solo
onde nasceu."

Gordo Qui c o, que
custara ao Stud Fcnv
CrS 10 mil e mais uma
égua para a reprodução, '

antes de ser comprado
por João Jabour, já con-
quistara cinco vitórias,
das quais quatro classi-
cas e mais um terceiro
lugar, em seis exibições,
com prêmios no valor de
CrS 214 mil. Deverá rea-
parecer na Gávea no GP
Lineu de Paula Macha-
do, a 22 do próximo mes
deoutubro.

Jóquei Clube
fez palestra
sobre anemia

A direção do H nspltM
Otávio Dupont, do Jóquei
Clube Brasileiro, paralela*,
mente às comemorações re-
ferentes à Semana do Medi-
co-Veterinário, mie se e«_r
cerrou quinta-feira, realizou
uma palestra sobre a pircM
plasmose eqüina e a ane-
mia infecciosa, dela pur-
ücipando o professor Ko-
bayashl, do Japão, que foi
convidado pelo Governo
brasileiro e ora está erii
Brasília.

•A conferência compare-
ceram autoridades, direto-
res da sociedade Umfistica
e cerca de 30 veterinários,
falando na ocasião os medi-
cos-veterinários José Tarati-
to e Bryíui Orr e o proíeS
sor japonês. Este, mundinl-
mente conhecido, mostrou
de vários ângulos o método
de Coggins, já empregado
nos mais adiantados ceu-
tros de turfe e que em bre-
ve por nós também será
empregado, no diagnóstico
da anemia infecciosa.

SÉTIMO PAREÔ - AS 17H10M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA DASTUR - ri8"4/3 - (BETTINO)

2
3

2-4
5

6

7
8
9

H. Ryilmi, G. Monasos
H. Clliof, N. Sanlos . .

Zurrriarino, V. Gonçalv'
X. Belora, G. F. Almei'
Mar Sal, F. Carlos . .
Anrjico, J. Machado .
Arclurus, E. Ferreira .
tnlacius, F. Lemos . .
Ilioi, l. Calrlaira . .
fl Chile, F. Eslovcs .
tÁcero, A. Ramos . .
Fantz, J. Pinlo . . ,
Moscalcl, U. Meircli-s

55
58
56
55
58
55
54
58
56
55
55
56
55

69
69
69
19
49
99
59

í 39
i 19
I 39
! 2o
I 79'. 

89

(11) Cravo e Marshall
i 81 Xuxu Bclcra o Mar.iqoni
( 8) Entonado n Bob's Dilema

( 8! Maraijocji e Cl Chile

( 8) Sing BirrJ e Plict

(11) Cravo e Marshall
(1 1) Cravo e Marshall
( 8) Enlonarlo e Boh's Dilfimm

(U)letlar e Teleboin
( 8) Xuxu Beleza n Maraqoqi

( 5) Guizo c Caracter.
( 8) Xuxu Beleza r* Maraqoqi

( 8i Paraiso e Enigma

1 .100
I 6C0
1 000
I 600
1 300
I 30O
1 300
1 000
I 300

6C0
000

I 600
1 000

AL
AP
AL
AP
AP
Al
Al
AL
AP
AP
AP
AP
AL

1'22"
IM2"
VO."
1'42"
1'20"
1'22"
1'22'ror
l'22'
1-42'
2'0B'
1'42'
l'02'

| R. BarboiM
t M. Mendei

'3 ! Alv. Rosa
1 B. Floueirerlo

i Z. D. Guedes
¦ idem
1 C. Pereira

'3 ' idem
"2 | A C. Lem»

J. S. Silva
I J. L. Pedrosa
I idem

"1 | S. Moralei

OITAVO PAREÔ AS 17H45M - 1 000 METROS RECORDE - AREIA - JABURU - l'00'M/3 - (BETTING)

NOSSOS PALPITES
1. Yakan — Kahári — Messe

2. Humilily — Sinrjapura — Homóri.a

3. Cangura — Axiom — Donvor Love

4. Olada — Ermely — Phantasy

5. Dossel — Multiplic — Ronron

6. Paradis — Amigo Gualano — Juncal

7. El Chile - Xuxu Boleia - Happy Rythm

8. Quizarra - Palude — Diagonal

9. Anlrim — Yagoro — Don Sabino

(PISTA PESADA)

1. Yakan - Deusa - Kimpy

5, El K»»r - Dossel - El Mirador

1-1 Quizarra, G. Alves . .
Saronila, S. Bastos . . .
Ye.nel, N. Correrá . .

2-4 Palude, C. Valgas . . •
Vem cl, C. Pon.aboni . .
Exlaso, F. Lemos . . .
Macilu, L Caldeira . .

3-8 Diagonal, R. Marques .
" Recôndita, F. Carlos ¦ .
9 Kauai, C. R. Carvalho
" ética, J. Juli.ío . . .

4-10 Fleurette, R. Ribeiro .
11 Free Love, J. Machado
12 Essa Não, J. Pinto .
13 Brasiliana, O. F. Silva

. 17. .57
57

11 57
57
57
57

10 57
57

15 57
13 57

129
79
69
39

I 69
89

'109
! 29
•1.19
.109
:i2°

59
89

119
90

I

(13) Pola Bella e Acreana
(10) Yapanga c Cambie»
( 7) Batatiza e Folha do Ouro

(11) Estudiosa o Vivará
(14) Cambica o Diagonal
(10) Camona o Folha do Ouro

(10. D .fiéna o Camona
(14) Cambica e Palude
(15) Grey Dama e Quivaffllá
(14J Cambica e Diagonal
(14, Cambica e Diagonal
(U) Cambica e Diiigonal
(14) Cambica n Diagonal
(14) Cambica e Diagonal
(11) Estudiosa e Vivará

1 OCO
1 000

1 300
1 300
1 000
I 300
1 300
I 000
1 200
i ooo
1 ooo
1 ooo
1 000
1 000
1 300

Al
AL
GL
AP
AP
GL
AP
AP
Al
AP
AP
AP
AP
AP
AP

1'03"
1'03"2
1'20"
1*25"
1'03'M
1'20"4
l'23"2
l'03"4
1'I4"3
1'03"4
1'03"4
1'03"4
l'03"4
1'03"4
1*251'

; V. G. Oliveira
I C. Pereira
i J, V. Viana
I J. S. Silva

N. Pires
| T. R. Gomes
! C. Ribeiro
! C. I. P. Nunes
' idem
i S. D'Amor«' Idem
I H. Oliveira
í V. Aliano
I B. P. Carvalho

E. C. Pereira

NONO PAREÔ - AS 1ÍH30M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - JABURU - 1W1/5 - (BETTINO)

l-l Anlrim, P. Alvos .... II 57
2 Ever lord, G. Alves ... 57

2-3 Yagoro, J. Julião .... 57
•I Furão, J. Reis JJ
.5 The Bandit, G. F. Almeida 57

3-6 Red Storm, R. Marques . 5/
Aerologo, A. Ramos ... 10 57
Zíiroli, R. Ribeiro ... 57

A- 9 Don Sabino, J. F. Fraga 57
10 Ouinlaleio, D. Guignoni , 57
" SHvo, C. Gomes .... 57

2° (11) T-ilisbar e H.izitn
: U9 (11) Palco e Wax
i 2° (13) Bolsou e Don Sabino

í 9° (10) Arruleur e Roâal Ocarina
89 (12) Acchito e Don Sabino
49 (13) Bnlson c Yagoro

109 (12) Acchito e Don Sabino
109 (121 Farmood e Rafacllo
79 (12) Acchito i Don Sabino

: 2° 02) Acchito « Fotogênico
1 

99 (11) Shallow « Wax

1 300
I 000
1 000
1 000
I 200
I 000
1 200

1 200
I 300
I 200
I 000

AP 1 '23" I Z. D. Guede»
AL l'OJ"3 ; P. Morgado
AL 1'03"2 I S. D'Aniore
Al 1'22"3 I A. Araúio
GL 1'12"2 I A. Paim F9
Al 1'03"2 C. I. P. Nunes
GL I'I2"2 I H. Tobias
GL 1'12"2 ! A. V. Neves
AP 1'22"1 ! E. C. Pereira
GL 1'12". J. Burioni
Àl 1'02"2 ) Idem

Viareggio
favorito em„
Monterrico.

rt i

Lima í ANSA-JB) -" O
cavalo argentino yiaregglo,i
de seis anos, crat|iie abscfti-
to clns pistas de Montcn-tco,
c o grande favorito do cias-1
sico Alfredo Xenavides eAl-
fredo Benavidés Canseco, a'
melhor prova do programa
de hoje no prado peruano.

O filho de Optlmlst e Su-
avecita deslocará ma.ls peso
do que seus adversário.!,
precisamente 61,500kg, mrils
dois. quatro e até seis quilos
dó que o.s principais rivais.
Viareggio tentará alcançai]
a 23a. vitória em 43 apre-l
sentações, sob a direção do
Gònzalò Rojas, seu jóquei
oficial c lider da estatística.
A prova será realizada em
2!>00 metros e dará Cr$ IS
mil ao proprietário do cava-!
Io ganhador sendo o pare-
lheiro peruano Peter Blue
o maior obstáculo ao favorl-
to.
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Os poucos momentos de folga
Emerson os gasta nos jardins de sua
casa, na Sttíça, em brincadeiras com o
sobrinho Christian, editcado para
ser um futuro campeão

De autódromo a autódromo,
em todos os cantos do mundo,
o mesmo sorriso e a simplicidade de
sempre diante do cerco pela
busca de um autógrafo

•____»*
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;Sa/-íno ../.o, wm èa.xo /.reco para muitos perigos
Ao vencer o Grande Prêmio da Áustria, I

no dia 13 de agosto, na veloz pista de Zeltweg,
Emerson praticamente assegurara a conquis-
tado titulo de campeão mundial. Ele demons- i
trou naquela prova uma categoria e uma téc- .
pica dignas de campeão: primeiro travou um jduelo emocionante com Jackie Stewart, a |
quem sobrepujou na 25a. volta, e depois soube !
suportar o assédio constante de outro ex-cam- j
peão mundial, o veterano Dennys Hulme, que j
terminou a prova apenas 1 segundo e 18 cen- I
tésimos atrás do piloto brasileiro. Era sua I
quarta vitória da temporada oficial, uma mar- i
ca expressiva para um ano cheio de glórias
na vertiginosa e fulminante carreira de Emer- ,
son Fittipaldi, o campeão mundial mais joyem
da história do automobilismo.

Para se avaliar melhor como é difícil ven- jcer um Grande Prêmio, basta dizer que há ;
pilotos, reputados como do primeiro time. que
jamais ganharam um Gr and Prix. E' o caso, j
por exemplo, do neozelandês Chris Amon, que j
tèm grande reputação em toda a Europa, é
realmente um piloto excelente, mas ainda não
sentiu o sabor do primeiro lugar em uma pro-
va- sequer válida pelo Campeonato Mundial
de Fórmula-1. cujo recorde de vitórias perten-
ce a Jim Clark, com 25 triunfos. O legendário
Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial,
conseguiu 24 vitórias em Grandes Prêmios
vindo depois Jackie Stewart que já venceu 21
— e dizem que um de seus sonhos é superar
a marca de Jim Clark. No dia que isso acon-
tecer, comenta-se. ele abandonará as pistas,
atendendo aos pedidos de sua mulher.

Com a nova vitória. Emerson começou a
sentir o peso cada vez maior da fama e da
popularidade que perseguem os idolos, este-
jam. onde estiverem. Até mesmo no pacato,
belo e reconfortante vilarejo de Lonay, na
Suiça, onde alugou uma casa de dois andares
e reside com Maria Helena e a empregada
brasileira Jandira no andar superior, enquan-
to seu irmão Wilson, com a mulher Suzy e o
filho Christian. de ano e meio. moram no
térreo. Lonay fica distante de Laüsanne ape-
nas 16 quilômetros e do Aeroporto de Gene-
bra, onde Emerson já está conhecido por to-
dos, 49 quilômetros. Ele conseguiu alugar a
casa por USS 500 mensais — cerca de CrS 3
mil — e apesar da tranqüilidade do local,
cercado por um vasto campo de plantação de
trigo. Emerson agora já náo tem mais a calma
ideal, quando fica descansando em Lonay após
uma corrida.
••••¦ São jornalistas, fotógrafos, amigos, curió-
sos, admiradores que aparecem constantemen-
te. Mas o interessante é que Emerson náo fica
muito perturbado com isso, e sim sua mulher.
E' .Maria Helena que, quando chega alguém
pela manhã, por exemplo, e procura por Emer-
son, é obrigada a pedir para que volte na

, parte da tarde, porque seu marido dorme in-
variavelmente até às U horas. Mas se as vi-
sitas já são muitas, pior são os telefonemas
que não param — e a empregada Jandira, que
sô fala o português, evidentemente não pode
dar conta do recado. São propostas de con-
tratos publicitários, lestes de pneus, convites
para festas, enfim tudo envolvendo remunera-
ção. E' por isso que Emerson já chegou à con-
clusão de que para a próxima temporada terá
que contratar uma secretária permanente, de

gabarito, a exemplo do que há alguns anos já
acontece com Jackie Stev/art.

Um segredo bem guardado
Quanto recebe um piloto de Fórmula-1 é

um segredo mantido a sete chaves, difícil de
ser desvendado. E' o próprio Emerson quem
explica, às vezes saindo pela tantiente, até
para revelar quanto ganhou pelo seu primei-
ro contrato com a Lotus, em 1970. para dirigir
na Fórmula-2:

— No automobilismo é completamente di-
ferente do futebol. No Brasil, ou cm qualquer
outra parte do mundo, quando um jogador re-
nova o contrato ou se transfere de clube todo
mundo fica sabendo quanto ele vai recebendo
de luvas e salários. Mas no automobilismo isso
não acontece. Ninguém sabe de nada, é um
mistério total. Basta dizer que um piloto, logi-
camente. sabe quanto ganha, mas jamais sa-
berá quanto recebe seu companheiro. Ainda
que ele seja da mesma escuderia. No mundo
das corridas sempre existiu isso. Eu. por exem-
pio, tenho uma idéia de quanto o Jackie Ste-
wart ganha por ano. Mas é uma idéia minha,
pessoal, pois não tenho certeza, como ninguém
pode ter. Só mesmo o próprio Stewart é que
sabe. Acho que ele ganha por ano mais ou
menos USS 1 milhão, ou seja. CrS 6 bilhões
antigos.

Como se vè, um prêmio digno de Loteria
, Esportiva. Mas Emerson explica que aquele

dinheiro não é ganho só com as corridas,
I cujos prêmios são relativamente pequenos,
j perto dos contratos publicitários que os pilo-
! tos fazem. Ele acha que o automobilismo deve
i muito ao Jackie Stewart a sua profissionali-
j zação. Se os pilotos cada vez estão ganhando
! mais é graças ao ex-campeão mundial, que
I sempre lutou por isso.

Emerson nâo revela seu contrato com a
| Lotus, mas comenta-se que é de USS 8 mil —

CrS 48 mil mensais. Sobre os outros contratos
pouco também fala. mas alguns ele confirma

¦ por terem sido amplamente divulgados na
1 ocasião. Do Instituto Brasileiro de Café HBCt,
: por exemplo, apenas para ter inscrito o nome', Café do Brasil em seu capacete de corridas,' recebe USS 30 mil anuais, ou seja, CrS 180 mil; ;

: do Grupo Atlântica Boa Vista de Seguros, CrS
20 mil mensais. Mas há inúmeros outros con-

; tratos, todos em bases mais vantajosas, mas
com os valores exatos desconhecidos, como o
feito com a Bardhal, que o patrocina desde

: que iniciou no automobilismo, ou com a Var-
; ga, outra empresa que o acompanha no pa-
i trocinio; tem ainda contratos com a Texaco

e a fábrica de brinquedos Estrela; ganha
royalties da própria Lotus e da John Player
Special com as camisas que são vendidas c
levam seu nome ou a imagem de seu rosto.
Há ainda os prêmios de corridas que, de açor-
do com compromisso com a Lotus, devem ser
divididos, em parte, com a equipe, e os outros
contratos paralelos que agora começam a sur-
gir com vitalidade, como os óculos Fittipaldi,
que serão lançados no próximo mês, em toda
a Europa, por uma empresa francesa, a mes-
ma que fabrica os óculos modelo Stewart e
Ickx

Emerson também recebe um bom salário
da Firestone, que fornece os pneus que equi-
pam os carros da Lotus, e para quem faz cons-
tantemente testes de pneus em todas as pis-
tas do mundo. Os testes geralmente levam
dois dias e a Firestone paga CrS 5 mil por dia

.'
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A presença constante do pai,
Wilson Fittipaldi, e da mulher,

Maria Helena, já fazem
Emerson pensar em comprar

um avião para melhor se
locomover com a família

— uma quantia realmente elevada, mas há
boas razões para isso. Um teste é quase tão
arriscado como uma corrida, já que o piloto
é obrigado a andar no limite da máquina, in-
clusive nas curvas, para se saber uma série
dc detalhes do comportamento da borracha,
pois a guerra entre a Firestone e a Goodyear
nas corridas é de arrepiar os cabelos, valendo
tudo.

— Mas eu acho que se fôr colocada em
jogo a questão risco de vida nós, pilotos, ga-
nhamos bem menos do que os jogadores de
futebol de nivel de Seleção. Depois, há ura
outro detalhe que não pode ser esquecido. Até
chegar a Fórmula-3, o piloto só investe, e ln-
veste alto. E se não for bom. ou não tiver um
pouco de sorte para ganhar algumas provas
até fazer seu nome, continuará investindo até
conseguir um bom contrato.

Nesse último caso. por exemplo, pode ser
enquadrado o seu irmão. Wilson Fittipaldi, que
este ano estreou na Fórmula-1, mas, para
conseguir isso — tendo direito ao carro, um
Brabham e à manutenção do mesmo para as
provas — teve que desembolsar a bagatela de
CrS 330 mil. Se bem que quem acabou pagan-
do foram seus patrocinadores, a Bardhal e a
Varga. Mas, para a próxima temporada, Wil-
son Fittipaldi deixará de pagar para correr,
pois já assinou contrato com a própria Bra-
bham e apenas, como é de praxe, ninguém
sabe quanto ficará recebendo.

Como se observa, a questão dinheiro dei-
xou de ser problema para os Fittipaldi e, par-
ticularmente, para Emerson. Ele agora certa-
mente começará a se tornar um milionário,
com o titulo de campeão mundial. Sem ser
pão-duro, mas demonstrando sempre uma cer-
ta cautela com seus ganhos, pode-se imagi-
nar que os já abarrotados bancos suíços re-
ceberão mais uns trocados do metal que rege
o mundo.

Os planos de Emerson para o próximo ano
incluem não somente a contratação de uma

I secretária, mas também a de uma espécie de
manaqer para controlar todos os seus nego-
cios, como o fazem Pele e Jackie Stewart ha ,
bastante tempo. Ele, que só viaja de avião |
na classe turista, poderá sem prejuízo pas- ,
sar a cruzar os oceanos em primeira classe, ;
onde o conforto e o atendimento são sempre j
melhores. Mas isso enquanto não terminar o
seu curso de piloto de avião. O breve está
próximo. E Emerson pretende ter seu avião
particular, para poder se locomover melhor
entre as pistas européias.

Sorte, companheira imporlante

Seu contrato com a Lotus, renovado no
ano passado, vai até dezembro de 1973. Embo-
ra Collln Chapman tivesse insistido muito.
Emerson não aceitou em renovar por três
anos, como queria o diretor principal da es-
cuderia, mas apenas por duas temporadas. E
diz que não se arrepende, explicando que, da
mesma maneira que a Lotus está bem este
ano, pode estar mal no próximo, e assim su-
cessivamente. Ele reconhece que a sorte tem
que estar ao lado dos que alcançam o suces-
so na vida e lembra que no ano passado re-
cebeu um convite muito bom da Ferrari, mas
acabou não aceitando pois esperava a recupe-
ração da Lotus — que tivera uma temporada
negra — c acabou acertando na mosca.

Mas se no campo financeiro seu contrato
com a Lotus é mantido em rigoroso sigilo, o

I mesmo não acontece em relação à outras
cláusulas: Emerson, por exemplo, só pode
correr por essa escuderia, a menos que tenha
uma autorização especial de Collln Chapman.
Ele também é obrigado, nas vésperas dos
Grandes Prêmios, a ter um repouso total, e
proibido de fazer viagens longas de avião.

i Se fosse disputar, por exemplo, um Grande
I Prêmio num domingo, teria de já estar re-
I pousando antes dos dois primeiros treinos ofi-
i ciais da prova, sexta e sábado. E jamais po-
| deria estar no Brasil, por ser viagem proibida
| no contrato.

— O Chapman tem lá seus defeitos, mas
1 no campo profissional eu aprendi muito com
| ele. que tem uma vivência muito grande no
i automobilismo — diz Emerson.

Recentemente, na corrida milionária
Rothmans 50 000, que venceu em Brands

í Hatch, na Inglaterra. Emerson ficou muito
aborrecido com Chapman que. mesmo sem

i poder, vendeu o patrocínio do carro ao Insti-
j tuto Brasileiro do Café. Em vez das tradicio-
i nais cores preto e dourado, o Lotus 72-D foi
I pintado em estilo tropicalista, toda dc ama-

! relo com labaredas verdes. Mas na véspera do
primeiro treino oficial teve de ser repintada

; com as cores originais, pois a fábrica de ci-
! garros John Player Special ameaçou até sus-
' pender o contrato que tem com a Lotus se o

carro corresse patrocinado pelo IBC. Emerson
explica que foi "um golpe baixo" que Chapman
tentou aplicar na John Player e que quase o
deixou mal — a ele, Emerson — que servira
de intermediário na questão, pois havia ar-
ranjado o patrocínio do IBC atendendo a um

1 pedido do próprio Chapman. Mas se o fato
serviu para abalar ainda mais a amizade fora
das pistas entre Emerson e Collin Chapman,
o mesmo não acontece em relação às corridas,
onde Emerson se entende muito bem com seu
chefe, que foi o primeiro a abraçá-lo na pista
de Monza, domingo passado, festejando sua
vitória no Grande Prêmio da Italia e a con-
quista do titulo de campeão mundial.

Para vencer em Monza, e assim obter sua
quinta vitória em Grandes Prêmios da tem-
porada e a sexta em toda sua brilhante car-
reira, Emerson, além de sua técnica e hablh-
dade, contou também com a tal dose de sorte
que julga mesmo muito importante. Stewart
não passou da largada, pois seu novo Tyrrel-
Ford-005 teve quebrada a embreagem, en-
quanto o belga Jack Ickx e o suíço Clay Re-
gazzoni, que se alternavam na liderança com
suas possantes Ferraris de 12 cilindros, tive-
ram que abandonar a prova, a antepenúltima
do Campeonato Mundial, cujo titulo acabou
sendo assegurado a Emerson por antecipação.

Depois, as comemorações no Hotel de La
Ville com toda a família: a mulher, a mãe, o
pai, o irmão e a cunhada, só faltando mesmo
o sobrinho Christian que, nesse estranho mas
fascinante mundo das corridas, mais uma vez
ficou sozinho com a empregada na conforta-
vel residência de Lonay. No futuro, Christian,
possivelmente tomará parte ativa no espeta-
culo, incentivado não só pelo pai, mas prin-
cipalmente pelo tio, que desde agora só lhe
dá brinquedos relacionados com automobilis-
mo — um esporte onde a coragem, a audácia,
o sangue frio estão acima de qualquer coisa,
onde o piloto, nos dias que antecedem uma
corrida, só passa a pensar no seu carro e na
pista, deixando cm segundo plano o seu filho,
a sua mulher, toda a família.

ftrgunte ao seu corretor de seguros
Ele sabe quem é fttlântica-Boavista

Seguros
Seguros financiados em pagamentos mensais.
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Os poucos momentos de folga
Emerson os gasta nos jardins de sua
casa, na Suíça, em brincadeiras com o
sobrinho Christian, educado para
ser um futuro campeão

De autódromo a autódromo,
em todos os cantos do mundo,
o mesmo sorriso e a simplicidade de
sempre diante do cerco pela
busca de itm autógrafo
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VIDA
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FINAL

SÉRGIO
CAVAICANTI

Salário alto, um baixo preço para muitos perigos
Ao vencer o Grande Prêmio da Áustria,

no dia 13 de agosto, na veloz pista de Zeltweg,
Emerson praticamente assegurara a conquis- i
ta do titulo de campeão mundial. Ele demons- !
trou naquela prova uma categoria e uma téc- ^
nica dignas de campeão: primeiro travou um í
duelo emocionante com Jackie Stewart. a |
quem sobrepujou na 25a. volta, e depois soube ;
suportar o assédio constante de outro ex-cam- |
peão mundial, o veterano Dennys Hulme, que ;
terminou a prova apenas 1 segundo e 18 cen- I
tésimos atrás do piloto brasileiro. Era sua .
quarta vitória da temporada oficial, uma mar-
ca expressiva para um ano cheio de glórias
na vertiginosa e fulminante carreira de Emer- j
son Fittipaldi. o campeão mundial mais joyem
da história do automobilismo.

Para se avaliar melhor como é difícil ven-
cer um Grande Prêmio, basta dizer que há
pilotos, reputados como do primeiro time. que
jamais ganharam um Grand Prix. E' o caso, ,
por exemplo, do neozelandês Chris Amou, que j
tem grande reputação em toda a Europa, é
realmente um piloto excelente, mas ainda não |
sentiu o sabor do primeiro lugar em uma pro- j
va sequer válida pelo Campeonato Mundial ;
de Fórmula-1, cujo recorde de vitórias perten-
ce a Jim Clark, com 25 triunfos. O legendário
Juan Manuel Fangio, pcntacampeão mundial,
conseguiu 24 vitórias em Grandes Prêmios
vindo depois Jackie Stewart que já venceu 21
— e dizem que um de seus sonhos é superai'
a marca de Jim Clark. No dia que isso acon-
tecer, comenta-se. ele abandonará as pistas,
atendendo aos pedidos de sua mulher.

Com a nova vitória. Emerson começou a
sentir o peso cada vez maior da fama e da
popularidade que perseguem os Ídolos, este-
jam onde estiverem. Até mesmo no pacato,
belo e reconfortante vilarejo de Lonay, na
Suiça, onde alugou uma casa de dois andares
e reside com Maria Helena e a empregada
brasileira Jandira no andar superior, enquan-
to seu irmão Wilson, com a mulher Suzy e o
filho Christian. de ano e meio. moram no
térreo. Lonay fica distante de Lausanne ape-
nas 16 quilômetros e do Aeroporto de Gene-
bra, onde Emerson já está conhecido por to-
das, 49 quilômetros. Ele conseguiu alugar a
casa por USS 500 mensais — cerca de CrS 3
mil — e apesar da tranqüilidade do local,
cercado por um vasto campo de plantação de
trigo. Emerson agora já não tem mais a calma
ideal, quando fica descansando em Lonay após
unia corrida.

São jornalistas, fotógrafos, amigos, curió-
sos, admiradores que aparecem constantemen-
tè'. Mas o interessante é que Emerson não fica
muito perturbado com isso, e sim sua mulher.
E' .Maria Helena que, quando chega alguém
pela manhã, por exemplo, e procura por Emer-
son, é obrigada a pedir para que volte na
parte da tarde, porque seu marido dorme in-
variavelmente até às 11 horas. Mas se as vi-
sitas já são multas, pior são os telefonemas
que não param — e a empregada Jandira, que
só fala o português, evidentemente não pode
dar conta do recado. São propostas de con-
tratos publicitários, testes de pneus, convites
para festas, enfim tudo envolvendo remunera-
ção. E' por isso que Emerson já chegou à con-
clusão de que para a próxima temporada terá

que contratar uma secretária permanente, de

gabarito, a exemplo do que há alguns anos já
acontece com Jackie Stewart.

Um segredo bem guardado
Quanto recebe um piloto de Fórmula-1 é

um segredo mantido a sete chaves, dificil de
ser desvendado. E' o próprio Emerson quem
explica, às vezes saindo pela tangente, até
para revelar quanto ganhou pelo seu primei-
ro contrato com a Lotus, em 1970. para dirigir
na Fórmula-2:

— No automobilismo é completamente di-
ferente do futebol. No Brasil, ou cm qualquer
outra parte do mundo, quando um jogador re-
nova o contrato ou se transfere de clube todo
mundo fica sabendo quanto ele vai recebendo

: de luvas e salários. Mas no automobilismo isso
não acontece. Ninguém sabe de nada, é um
mistério total. Basta dizer que um piloto, logi-

; camente, sabe quanto ganha, mas jamais sa-
j berá quanto recebe seu companheiro. Ainda
; que ele seja da mesma escuderia. No mundo
i das corridas sempre existiu isso. Eu. por exem-
j pio. tenho uma idéia de quanto o Jackie Ste-
; wart ganha por ano. Mas é uma idéia minha,' 

pessoal, pois não tenho certeza, como ninguém
pode ter. Só mesmo o próprio Stewart é que
sabe. Acho que ele ganha por ano mais ou
menos USS 1 milhão, ou seja, CrS 6 bilhões
antigos.

Como se vê, um prêmio digno de Loteria
i Esportiva. Mas Emerson explica que aquele

dinheiro não é ganho só com as corridas,
cujos prêmios são relativamente pequenos.

I perto dos contratos publicitários que os pilo-
I tos fazem. Ele acha que o automobilismo deve
I muito ao Jackie Stewart a sua profissional!-
| zação. Se os pilotos cada vez estão ganhando'• mais é graças ao ex-campeão mundial, que
I sempre lutou por isso.

Emerson não revela seu contrato com a
! Lotus, mas comenta-se que é de USS 8 mil —
I CrS 48 mil mensais. Sobre os outros contratos

pouco também fala..mas alguns ele confirma
por terem sido amplamente divulgados na
ocasião. Do Instituto Brasileiro de Café iIBCi,
por exemplo, apenas para ter inscrito o nome
Café do Brasil em seu capacete dc corridas,
recebe USÇ 30 mil anuais, ou seja, CrS 180 mil; .
do Grupo Atlântica Boa Vista de Seguros, CrS
20 mil mensais. Mas há inúmeros outros con-
tratos, todos em bases mais vantajosas, mas
com os valores exatos desconhecidos, como o
feito com a Bardhal, que o patrocina desde
que iniciou no automobilismo, ou com a Var-
ga, outra empresa que o acompanha no pa-
trocinio; tem ainda contratos com a Texaco
e a fábrica de brinquedos Estrela; ganha
royaltiès da própria Lotus e da John Player
Special com as camisas que são vendidas e
levam seu nome ou a imagem de seu rosto.
Há ainda os prêmios de corridas que, de açor-
do com compromisso com a Lotus, devem ser
divididos, em parte, com à equipe, e os outros
contratos paralelos que agora começam a sur-

I gir com vitalidade, como os óculos Fittipaldi,
que serão lançados no próximo mês, em toda

! a Europa, por uma empresa francesa, a mes-
; ma que fabrica os óculos modelo Stewart e
' Ickx.

Emerson também recebe um bom salário
da Firestone. que fornece os pneus que equi-
pam os carros da Lotus, e para quem faz cons-
tantemente testes de pneus em todas as pis-
tas do mundo. Os testes geralmente levam
dois dias e a Firestone paga CrS 5 mil por dia

r
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— uma quantia realmente elevada, mas há
boas razões para isso. Um teste é quase tão
arriscado como uma corrida, já que o piloto
é obrigado a andar no limite da máquina, in-
elusive nas curvas, para se saber uma série
dc detalhes do comportamento da borracha, i
pois a guerra entre a Firestone e a Goodyear j
nas corridas é de arrepiar os cabelos, valendo |
tudo. I

— Mas eu acho que se fôr colocada em |
jogo a questão risco de vida nós. pilotos, ga- j
nhamos bem menos do que os jogadores de j
futebol de nivel de Seleção. Depois, há um ;
outro detalhe que não pode ser esquecido. Até ;
chegar a Fórmula-3, o piloto só investe, e in- ;
veste alto. E se não for bom. ou não tiver um *

pouco de sorte para ganhar algumas provas 
'¦

até fazer seu nome, continuara investindo até
conseguir um bom contrato.

Nesse último caso. por exemplo, pode ser
enquadrado o seu irmão. Wilson Fittipaldi, que
este ano estreou na Fórmula-1, mas, para |
conseguir Isso — tendo direito ao carro, um j
Brabham e ã manutenção do mesmo para as j
provas — teve que desembolsar a bagatela de |
CrS 330 mil. Se bem que quem acabou pagan- I
do foram seus patrocinadores, a Bardhal e a
Varga. Mas. para a próxima temporada, Wil-
son Fittipaldi deixará de pagar para correr,
pois já assinou contrato com a própria Bra-
bham e apenas, como é de praxe, ninguém
sabe quanto ficará recebendo.

Como se observa, a questão dinheiro dei-
xou de ser problema para os Fittipaldi e, par-
ticularmente, para Emerson. Ele agora certa-
mente começará a se tornar um milionário,
com o titulo de campeão mundial. Sem ser
pão-duro. mas demonstrando sempre uma cer-
ta cautela com seus ganhos, pode-se imagi-
nar que os já abarrotados bancos suíços re-
ceberão mais uns trocados do metal que rege
o mundo.

Os planos de Emerson para o próximo ano
i incluem não somente a contratação de uma

secretária, mas também a de uma espécie de
manàgèr para controlar tedos os seus nego-
cios como o fazem Pele e Jackie Stewart ha
bastante tempo. Ele, que so viaja de ávlao
na classe turista, poderá sem prejuízo pas-
sar a cruzar os oceanos em primeira classe,
onde o conforto e o atendimento são sempre
melhores. Mas isso enquanto não terminar o
seu curso de piloto de avião. O breve está
próximo. E Emerson pretende ter seu avião

particular; para poder se locomover melhor
entre as pistas européias.

Sorte, companheira importante

A presença constante do pai,
Wilson Fittipaldi, e da mulher,

Maria Helena, já fazem
Emerson pensar em comprar

um avião para melhor se
locomover com a família

Seu contrato com a Lotus, renovado no
ano passado, vai até dezembro de 1973. Embo-
ra Collin Chapman tivesse insistido muito.
Emerson não aceitou om renovar por tres
anos como queria o direlor principal da es-
cuderia, mas apenas por duas temporadas. E
diz que não se arrepende, explicando que, da
mesma maneira que a Lotus está bem este
ano, pode estar mal no próximo, e assim su-
cessivamente. Ele reconhece que a sorte tem
que estar ao lado dos que alcançam o sucesT
so na vida c lembra que no ano passado re-
cebeu um convite muito bom da Ferrari, mas
acabou nào aceitando pois esperava a recupé-
ração da Lotus — que tivera uma temporada
negra — c acabou acertando na mosca.

Mas se no campo financeiro seu contrato
com a Lotus é mantido em rigoroso sigilo, o

mesmo não acontece em relação á outras
cláusulas: Emerson, por exemplo, só pode
correr por essa escuderia, a menos que tenha
uma autorização especial de Collin Chapman.
Ele também é obrigado, nas vésperas dos
Grandes Prêmios, a ter um repouso total, e
proibido de fazer viagens longas de avião.
Se fosse disputar, por exemplo, um Grande
Prêmio num domingo, teria de já estar re-
pousando antes dos dois primeiros treinos ofi-
ciais da prova, sexta e sábado. E jamais po-
deria estar no Brasil, por ser viagem proibida
no contrato.

 O Chapman tem lá seus defeitos, mas
no campo profissional eu aprendi muito com
ele. que tem uma vivência muito grande no
automobilismo — diz Emerson.

Recentemente, na c o r r i d a milionária
Rothmans 50 000, que venceu em Brands
Hatch, na Inglaterra. Emerson ficou muito
aborrecido com Chapman que, mesmo sem

•¦ poder, vendeu o patrocínio do carro ao Insti-
1 tuto Brasileiro do Café. Em vez das tradicio-
' 

nais cores preto e dourado, o Lotus 72-D foi
; pintado em estilo tropicalista, toda de ama-

relo com labaredas verdes. Mas na véspera do
primeiro treino oficial teve de ser repintada
com as cores originais, pois a fábrica de ci-

! garros John Player Special ameaçou até sus-
' 

pender o contrato que tem com a Lotus se o
carro corresse patrocinado pelo IBC. Emerson
explica que foi "um golpe baixo" que Chapman
tentou aplicar na John Player e que quase o
deixou mal — a ele, Emerson — que servira
dc intermediário na questão, pois havia ar-
rarijado o patrocínio do IBC atendendo a um
pedido do próprio Chapman. Mas se o fato
serviu para abalar ainda mais a amizade fora

I das pistas entre Emerson e Collin Chapman,
! o mesmo não acontece cm relação às corridas,

' onde Emerson se entende muito bem com seu
1 chefe que foi o primeiro a abraçá-lo na pista
í de"Monza, domingo passado, festejando sua
I vitória no Grande Prêmio da Itália e a con-

¦ quista do titulo de campeão mundial.

Para vencer em Monza, e assim obter sua

quinta vitória em Grandes Prêmios da tem-' 
porada e a sexta em toda sua brilhante car-
reira Emerson, além de sua técnica e habill-

; dade contou também com a tal dose de sorte
que julga mesmo muito importante. Stewart
não passou da largada, pois seu novo Tyrrel-
Ford-005 teve quebrada a embreagem. en-
quanto o belga Jack Ickx e o suíço Clay Re-
gazzoni. que se alternavam na liderança com
suas possantes Ferraris de 12 cilindros, tive-
ram que abandonar a prova, a antepenúltima
do Campeonato Mundial, cujo titulo acabou
sendo assegurado a Emerson por antecipação.

Depois, as comemorações no Hotel de La
Ville com toda a família: a mulher, a mãe, o

pai, o irmão e a cunhada, só faltando mesmo
o sobrinho Christian que, nesse estranho mas
fascinante mundo das corridas, mais uma vez
ficou sozinho com a empregada na conforta-
vel residência de Lonay. No futuro. Christian,
possivelmente tomará parte ativa no espeta-
culo, incentivado nào só pelo pai, mas prin-
clpalmerite pelo tio, que desde agora so lhe
dá brinquedos relacionados com automobilis-
mo — um esporte onde a coragem, a audácia,
o sangue frio estão acima de qualquer coisa,
onde o piloto, nos dias que antecedem uma
corrida, só passa a pensar no seu carro e na
pista, deixando em segundo plano o seu filho,
a sua mulher, toda a família.
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Passarinho forma grupo de ajuda ao esporte amador
-- | .fu o Ministro da Educação, relatório sobre o desenvol-
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SÚMULA
• O novo campeão mundial

<U* NBdrcz. it iiorte-nmcriciino
Bobby Fischer, illssc que pro-
vnvclmcntc estará cm Skopljc
na Iugoslávia, para a nbcrtu-
ra da Olimpíada do Xadrez n*
próxima sexta-feira. Fisc.icr,
que ainda está cm Reykjavik,
local da sua disputa contra o
soviético Boris Spassky de
quem tirou o titulo mundial,
afirmou ainda que sua ida só
está dependendo dc últimos
acertos sobre sua bolsa.

• Enquanto isso, a Federa-
cão Soviética cio Xadrez, infor-
mava que o cx-campcao mun-
diai Boris Spassky chefiará a
delegação dc seu pais á Olim-
piada. Os soviéticos contarão
ainda com mnis seis Grandes
Mestres Internacionais: Ti-
gran Petròssian, Victor Kór-
rhnoi. Vasily Smyslov, Mik-
hall Tatu, Antttoly Kurpov e
Vladitnir Savon.

• O presidente do Comitê
Executivo da Associação Uru-
guaia de Futebol, Américo Gil,
informou que seu pais preten-
dc patrocinar um Campeona-
tu Mundial de futebol juvenil
no próximo ano, cm Monte-
videu,
• A policia de Belém re-
ouperou os CrS 4.2 mil que lia-
viam sido roubados de Tostão
e Paulo César no dia do Jogo
entre Vasco c o Clube do Rc-
mo. O ladrão foi um menor,
que ficara amigo dos dois jo-
"adores e soube que eles guar-
davam o dinheiro no quarto.

• Insistir nos chutes a gol
dc fora da área c soltar a bo-
Ia com mais rapidez, foram os
principais assuntos da prelc-
cão feita pelo técnico Duque
ontem à tarde aos jogadores
do Corintians, antes do colcti-
vo realizado no Parque Sao
Jorge. O treinador disse que
manterá o mesmo time que
empatou quarta-feira passada
com o América Mineiro.

• Adâosinho está entregue
ao Departamento Médico, rc-
cuperando-se de um principio
de estiramento muscular, e sua
escalação ficará definida mo-
mentos antes da partida. Tiao.
que renovou contrato esta se-
mana. aceitando a proposta de
CrS 250 mil por dois anos. con-
centrou e ficará no banco de
reservas.

• O Torneio dc Pólo Válter
Tavares Alves prossegue hoje
á tarde com inicio ás 14 hor
ras no Campo do Itanhanga
Golfe Cliilic, apresentando as
partidas entre os Centauros e
Andrade Neves c Águias c
Centro de Instrução dc Geri-
cinó.

• O Atlético Mineiro enca-
minha rá a CBD um oficio de
protesto pela taxa de CrS . .
0 50 por ingresso, cobrada pr-
Ia Federação Gaúcha, na par-
tida que realizou contra o
Grêmio, quarta-feira última.O
Departamento Jurídico do clu-
be considera a taxa "absurda

e ilegal", e espera recuperar os
Cr.? 8 mil que foram descon-
tados da renda de CrS
106 700.00.

• Além dos seis já afasta-
dos _ Marinho. Samaronc,
Hector Silva. Piau. Itatinho c
Lorico — mais três jogado-
res poderão ser dispensados
pela Portuguesaj porque 

"cs-

tão atuando sem interesse, c
criando problemas para o ti-
me", segundo afirmou o Vice-
Presidente Raul Rodrigues.

O Embora a diretoria man-
tenha sigilo sobre o nome dos
jogadores, 

"para não provocar
üm clima de intranqüilidade na
equipe", no Carilndé os co-
mentários são cada vez maio-
res em torno de Humberto
Monteiro, Lúislnlio, e Enéas,
que estariam na lista de dis-
pensa e foram cortados na úl-
Uma hora por solicitação do
técnico Cilinho.
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O Ministro da Educação,
Sr. Jarbas Passarinho
anunciou ontem a formação
pelo Conselho Nacional dos
Desportos — CND — de um
grupo de trabalho para es-
tudar todas as sugestões
que lhe forem apresentadas
pelos membros da dele-
gação brasileira que tol à
Olimpíada, a fim dc ser ela-
borado um plano para
desenvolver o esporte
amador no Brasil.

Depois de ser apresentado
aos atletas presentes pelo
presidente do CND, Bri-
gadetro Jerónimo Bastos, o
Ministro Jarbas Passarinho
explicou ter promovido a
reunião para discutir numa
ampla troca de idéias os
problemas relacionados com
a participação brasileira e
que esperava de todos um
.diálogo proveitoso.

PRIMEIROS AUXÍLIOS

A sulista Mimara Krause, coZ 1,0 ílS-TSSS^SffSúo er» attura «£«, CamVeonato Brasileiro

Pinduca está na frente do Frazier faz Brasileiro de Atletismo

golfe no São Fernando com críticas à
_. ..

Na reunião de duas horas
do meio-dia às 14 horas
o Ministro teve a opor-

tunidade de um contato di-
reto com vários dirigentes
e atletas que estiveram em
Munique. Nelson Prudéncio.
medalha de bronze no salto
triplo, veio de São Paulo só
para essa reunião. Ele man-
teve uma longa conversa
com o Ministro, dizendo que
se encontra disposto a cola-
borar com os esforços do
Governo no auxilio ao cs-
porte amador.

A ex-nadadora Maria
Lenk, diretora da Escola
Nacional de Educação Fisi-
ca, se apresentou com um

relatório sobre o desenvol-
vimento da natação no Bra-
sil, onde disse estar multas
propostas para a evolução
mais rápida desse esporte.

No inicio da reunião o
Ministro explicou que as
criticas deveriam ser esnue-
eidas, porque o momento-
era propicio ao começo dc
um novo trabalho, visando
a participação brasileira em
jogos futuros.

BRIGA NO BASQUETE

O técnico Kanela e: o
jogador Marquinho, do bas-
quctebol, deram a impres-
são de estar ali mais para
resolver desavenças pes-M-
ais do que servir realmente
ao propósito da reunião.

Kanela se lamentou» do
fracasso do basquete brasi-
leiro c atacou abertamente
os jogadores, dizendo que
alguns deles foram a Muni-
que pensando em passeios
e tinham má vontade para
com os treinamentos. O
treinador disse ainda que a
maioria dos jogadores são
bons tecnicamente mas es-
tavan. fora de forma física
e sem espirito de competi-
ção.

Marquinho então não se
conteve c começou u m
debate com o técnico, hura
em sua direção com o dedo
indicador levantado:,-

O técnico foi ficando net-
voso e Marquinho, cada vez
mais emocionado, comcçpn
a chorar, sendo obrigada" a
interferência de várias pps-
soas, a fim de evitar quq
brigassem.

/

o resultado de 69 tacadas li ita de Clay
São Paulo (Sucursal) Com uma nalta de

69 tacadas, um abaixo do par, o brasileiro Josó
Maria Gonzalez, Pinduca, lidera o Torneio Inter-
nacional do Sesquicentenario da Independência, no
São Fernando Golfe Clube, depois de jogados os
primeiros 18 buracos. Participam do certame gol-
listas amadores e profissionais da Argentina, Peru.
Chile. México, Colômbia e Brasil.

O profissional argentino Roberto de Viccnzo
-- a grande atração — está em segundo lugar com
70 tacadas — o par do campo. Ricardo Rossi, do
Brasil e Ricardo Orellana, do Chile, estão hderan-
do a categoria Scratch — amadores — com 71 ta-
cadas. Jaime Gonzalez, o favorito entre estes, nao
íoi bem ontem, e depois de fazer 75 tacadas, ficou
em 6'-' lugar na categoria Scratch. Seu pai, o pro-
íissional Mário Gonzalez, está em 4? lugar, com
73 tacadas.

Modéstia
José Maria Gonzalez, o li-

der do torneio, fez ontem
quatro birdies, nos buracos
2, 5. 6 e 16 e três boogies,
nos buracos 4. 7 e 14. Mes-
mo depois dessa excelente
atuação, que lhe valeu a li-
derança nos primeiros 18
buracos, Pinduca afirmou
modestamente que ainda
"tenho muito que aprender
num torneio como este, que
tem a participação dc Ro-
berto de Vicenzo. além dc
outros excelentes jogado-
res."

O jovem Jaime Gonzalez

— dc 10 anos — a revelação
do golfe brasileiro náo foi
bem na abertura do Tor-
neio Internacional do São
Fernando, fazendo 75 taça-
das, cinco acima do par.

— Fui muito mal nos pri-
meiros seis buracos, quando
fiquei cinco acima do par.
Do sexto em diante, melho-
rei bastante, mas já era
tarde. Acho que amanhã
(hojei terei 90% de chance
para melhorar. O campo es-
tá ótimo. Só fui mal por ml-
nha culpa, disse Jaime.

Nova Iorque ('UPI-JB t —
O ex-campeão mundial dos
pesos pesados. Clàssius Clay
—- que ainda faz questão de
ser chamado de Munam-
mad Ali — lutará novamen-
te na próxima quarta-feira
com seu antecessor. Floyd
Patterson, hoje um pacato
senhor de 37 anos de idade,
o que provocou um irônico
comentário do atual deten-
tor do titulo. Joe Frazier. de
que "Clay está desenterrai.-
do mortos para poder apa-
recer."

Frazier deu uma entrevis-
ta. na televisão americana,
lamentando que Patterson
"se preste a um papel des-
ses. logo ele, que já foi um
ídolo e tinha um nome a
ser mantido. Desde que le-
vou aquela surra minha,
Clay só enfrentou Jerry
Quarry, que logo depois se
retiraria do boxe, e modes-
tos adversários como Mc-
Foster e Buster Mathis."

Juvenil começa com vaias
péíò alrcím da competição

Niterói (Sucursal) — Com os atletas irritados
c o. público impaciente pela demora no início das
competições, foi aberto ontem às 16 horas, no Es-
tádio Caio Martins, o Campeonato Brasileiro de
Atletismo Juvenil, com a participação de 350 moças
e rapazes de sete Estados.

O campeonato é promovido pela Federação Flu-
minense de Desportos e dele, segundo os treinado-
res, "participa a nata dos desportistas juvenis do
Estado do Rio, Guanabara, São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina."
As competições se estenderão até amanhã, com pro-
vas realizadas lambem à noite.

Vaias

Humor argentino

¦ ü
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• Após duas semanas de
ínà.lvidade por contusão, Al-
ves foi liberado pelo Deparla-
mento Médico e participou nor-
malmente do treino de ontem
do Clube dc Regatas Brasil,
garantindo sua presença na
partida de amanhã contra o
Cruzeiro, no Estádio Rei Pe-
lé, em Maceió.

• O técnico Danilo Alvim
aproveitou o único treino para
corricir os defeitos observados
no jogo contra o Fluminense,
pricipalmente os do meio-eam-
po. que só melhorou depois da
entrada do juvenil Zequinha.
Os zagueiros Adevalclo c Ujal-
ma tiveram instrução para
combater os atacantes adver-
sários com mais disposição.

• Duas estréias estão prati-
loámente certas para domingo
no Brasil: Biluca, zagueiro
central emprestado pelo Cam-
po Grande, cuja condição dc
jogo dada pela CBD é aguar-
dada para hoje, e Alves, que
estava entregue ao Departa-
mento Médico do CRB.

Roberto de Vicenzo. inclu-
ido entre os melhores joga-
dores do mundo, tendo ga-
nho quase 200 torneio., im-
portantes nos vários paises
onde o golfe é praticado,
constitui a maior atração
noTorneio Internacional
do São Fernando.

Quando o jogador argen-
tino se aproximava dos
greens grande número de
pessoas aparecia para vè-lo
c aplaudi-lo, minutos
depois, pelas suas excclen-
tes jogadas. Ontem, depois

de ficar uma acima do par
no 16^ buraco, fez um birdic
no 17° voltando ao par do
campo. No buraco 18, de
Vicenzo deu um drive de
mais de 300 jardas e na
segunda tacada a bola fi-
cou a 15 jardas da bandei-
ra, de onde quase fez o
birdie.

— Enquanto vocês me en-
trevislam — disse depois dc
encerrar os 18 buracos —
vou bater bola. Devo estar
certo, porque se vocôs estão
trabalhando, tenho o direi-
to dc trabalhar também.

DOIS TÍTULOS
EM JOGO

O mexicano Ricardo Ar.e-
clondo manteve ontem a cm-
roa mundial dos leves, ao
derrotar nor nocaute o
japonês Susumo Okabe. que
era o oitavo colocado no
ranking. Foi a terceira voz
que ele colocou o titulo em
jogo, desde que o obteve,
vencendo outro japonês.
Yoshiuki Numata. em otitu-
bro do ano passado.

Hoje á noite, em Los An-
geles, o americano Mando
Ramos defenderá seu titulo
de campeão mundial dos U-
gciros, contra Chárigo Caro-
na, do México, em um com-
bate ao ar livre, no Merao-
rial Coliseum.

A.s provas foram assls-
tidas por cerca de 500 pes-
soas das arquibancadas do
estádio, que apesar de te-
rem ficado impacientes com
a demora de uma hora na
abertura d o campeonato,
somente vaiaram quando os
alto- falantes irradiaram
uma música romântica can-
tada por Agnaldo Timóteo.

A primeira prova foi a
corrida dé 100 metros com

bar reiras, semifinal, dis-
putada em duas séries, por
faltas de raias suficientes
na pista de atletismo. Os
vencedores das duas séries
foram os atletas cariocas
Geraldo Aluísio Rodrigues,
de 16 anos, e Abelardo Rosa
Pereira, de 18. Ambos fize-
ram o percurso no mesmo
tempo: 10s3d. A final foi
disputada à noite.

Brasil vence bem o Uruguai
no Sul-Americano de
Voleibol Juvenil Masculino

Com numeroso público presente no Ginásio Ja
Associação Atlética Banco do Brasil, foram realiza-
dos, ontem à noite, os três primeiros jogos do I Cam-

peonato Sul-Americano de Voleibol Juvenil, masculi-
no e feminino, com os brasileiros estreando de ma-
neira brilhante ao derrotar o Uruguai, por 3 sets
a 0, em apenas 32 minutos.

Nos outros dois jogos de ontem, que foram tp-

dos masculinos, o Peru derrotou a Colômbia por.3
a 0, numa partida que durou 11.23m, e a Argentina
derrotou o Chile, também por 3 a 0, em lh04m.
Hoje, às 15 horas, haverá mais duas partidas mas-

culiivas: Chile x Uruguai e Argentina x Peru; e às

20 horas: Argentina x Brasil (feminino) e Colômbia
x Brasil (masculino).

Veiicèdorc

A partir da corrida de
obstáculos as provas come-
caram a ser realizadas
simultaneamente. Os ven-
cedores foram os seguintes:
salto em altura para moças

Hildgard Krause, cie São
Paulo, com lm50cm: 200
metros para moças — Ivcte
Pereira Barbosa, da Gua-
nabara, com 35s5d; salto
em distancia para homens
— Geraldo Rodrigues, da
Guanabara, com 6,60m; cor-
rida de 1500 metros para

homens — André Luis Pe-
reira. da Guanabara, com
4.n2s2d: arremesso de peso
para moças — Verônica
Bruriher, de São Paulo, com
ll,78m: corrida de 100 me-
tros para homens (semi-
finan — Wilbe Barreto, do
Estado do Rio, com Hs;
corrida de 400 metros,
(semifinal! para homens —
Pedro Carlos Teixeira, da
Guanabara, com 50s5d.

As competições prossegui-
rão hoje, às 15hl5m, após
a realização de um desfile.

OS JOGOS

A equipe brasileira entrou
na quadra com a seguinte
equipe base: Mauro. Carlos
Roberto, William, Emerson,
José Roberto e José Elias.
A equipe é completada mais
por Cadu. Vitorio. Ávila,
Deraldo, Fernando e Ber-
nard.

O time do Brasil foi sem-

pre superior, e ganhou a

partida com parciais de
15x3, 15x0 c 15x4. .A joga-
da mais bonita e muito
aplaudida no Ginásio, foi
uma levantada tipo mexi-
cana de José Roberto para
William, que cortou em

grande estilo. O técnico
brasileiro é Ivã Silva, e o

árbitro da partida foi o pe-
ruano Carlos Rivcro.

O Peru derrotou a Co-

lombia com parciais de 15x
11, 15x11 e 16x14, na parti-
da mais equilibrada da noi-
te, e o juiz foi o argentino
José Carlos Rio. Os vence-
dores atuaram com Bares,
Aching, Vargas, Acaciete,
Pttcntc e Carrlllo, e trouxe-
iam mais Tori, Hare, Chia,
Luis Puentc. Artieda c Col-
chão. O técnico é Fernan-
do Vasquez Asparria.

Com parciais dc 15x8,
16x14 e 15x7. a Argentina
venceu o Chile, com arbi-
tragem do brasileiro Glenift
Guimarães. Os argentinos
formaram com Alberto, VIL-
legas, Becerra, Bertagni,'
Costarelli e Saltarelli, ,0,
completou Costoya, Capitto;
Canele, Carro, Smith e
Blanco. Alfredo Lombarde-,
ro é o técnico. tlSR

Habilidade

• O presidente do Comitê
Olímpico dc 1'orto Rico, Feli-
cio Torrcgrosa, anunciou n,uc
está circulando uma, convoca-
ção para realizar cm San Juan
uma. reunião tio Comitê Exc-
ciilivo ila Organização Espor-
tiva Pah-Ámcrleànà (ODEPA)
cm que se debaterá como me-
lborar os esportes nos paises
latino-americanos.

• Num combate que agradou
!o público pela técnica apre-
¦sentada pelos eonteridores, o
'campeão brasileiro dos mé-
dios. Luis Carlos Fabre, der-
rol.oti por pontos o , argenti-
no Miguel CtieqÍHfr( ontem á
noite no ginásio do Palmeiras.
O pugilista argentino demons-
troü muita resistência, Já que
.suportou os fortes golpes do
Luis Carlos Fabre, durante o.s
10 assaltos,

Enquanto conversava, De
Vicenzo treinava o.s putls e
embocou cerca de HO bolas,
de tuna distancia de quase
dois metros.

— Fui muito bem hoje.
Acredito que 70 está bom,
porque foi difícil consegui-
lo. Quanto fez o primeiro
colocado?

Ao tomar conhecimento
dc que José Maria Gonzal...
havia feito um abaixo do
par, De Vicenzo . sorriu e
continuou perguntando so-
bre as outras colocações.

— Perdi putts fáceis nos
primeiros buracos e dois
birdies nos buracos 2 e 17.
Neste último, a bola estava a

menos dc trôs metros. Gos-
tei muito do campo — afir-
mou o argentino que se diz
sempre cansado nestes úl-
timos anos, mas segundo
Mário Gonzalez "isso não
passa dc papo furado, pois
eie sempre diz isso e ganha
o.s torneios."

— Desta vez, estou can-
sado de verdade. Mas acho
que meu mal é durar muito
tempo no esporte — finali-
zou sorrindo.

Roberto de Vicenzo tem
50 anos, apesar de aparên-
tar muito menos. Joga golfe
há 40 anos (33 como profis-
sional), possuindo inúmeros
titulos de campeão em vá-
rios paises.

Categoria Aberto

19) José Maria Gonzalez
(profissional — Brasil) 69;
2o i Roberto de Vicenzo prof.
-¦ Argentina) 70:3v i Ricar-
do Rossi (amador — Brasilt
e Ricardo Orellana (am. —
Chile) 71; 5°) Luis Carlos
Pinto (prof. — Brasil i,
Juan Cabrera (prof. — Ar-
gentina), Fábio Kowarlck
iam. — Brasil), Jorge Eiras
tam. — Argentina) e Rafael
Fajer (am. — México! 72;
lü"i Mário Gonzalez (prof.

— Brasil), Emilio Schilli-
paci. ipró — Brasil), Carlos
Sózio iam. — Brasili, Ben-
jamim Aslaburuaga (am. —
Chilei, Raul Travieso (prof,
_ Peru) e Elcido Nari (prof.
-- Argentina) 73; 10") Hum-
berto Rocha (prof. —- Bra-
sil) c João Alvos (prof. —
Brasili 74; 18°) Liquerino
Dequori (prof. — Brasil i,
Jaime Gonzalez um. — Bra-
sil) o Sérgio Nogueira (am.
— Brasil) 75.
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O jogador brasileiro Willian — numero i jogou com muito entusiasmo e mostrou muita categoria na vitória de ontem,
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Passarinho forma grupo de ajuda ao esporte amador
 H mm,, o Ministro da Educação, relatório .soíkc o clescnvol-
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SÚMULA
• O novo campeão mundial
dc xadrez, o norte-americano
l.oblt.v Flsclicr, ilisse que pro-
vavclmcntc estará cm Skopljc
na Iugoslávia, para a abertu-
ra da Olimpíada do Xadrez na
próxima sexta-feira. Fischer,
que ainda está em Reykjavik,
local da sua disputa contra o
soviético Boris Spassky de
quem tirou o titulo mundial,
afirmou ainda que sua ida só
está dependendo de últimos
acertos sobre sua bolsa.

• Enquanto isso, a Federa-
cão Soviética dc Xadrez, infor-
mava que o ex-campeão mun-
dial Boris Spassky chefiará a
delegação de seu pais â Olim-
piada. O.s soviéticos contarão
ainda com mais seis Grandes
Mestres Internacionais: Ti-
gran Petrossian, Victor Kór-
rhnoi. Vasily Smyslov, Mik-
liail Talil, Anatoly Karpov e
Vladimir Savon.
• O presidente do Comitê
Executivo da Associação Uru-
guaia dc Futebol, Américo Gil,
informou que seu pais preten-
dc patrocinar um Campeona-
lo Mundial cie futebol juvenil
no próximo ano, cm Monte-
videu.
• A policia de Belém re-
cuperou os CrS 4,2 mil que ha-
viam sido roubados de Tostão
p Paulo César no dia do Jogo
entre Vasco e o Clube do Re-
mo. O ladrão foi um menor,
que ficara amigo dos dois jo-
gadores c soube que eles guar-
davam o dinheiro no quarto.
• Insistir nos cluitcs a gol
dc fora da área e soltar a bo-
la com mais rapidez; foram os
principais assuntos da prcle-
cão feita pelo técnico Duque
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O Ministro da Educação,
Sr. Jarbas Passarinho
anunciou ontem a formação
pelo Conselho Nacional do.s
Desportos — CND — cie um
grupo de trabalho para es-
tudar todas as sugestões
que lhe forem apresentadas
pelos membros da dele-
gação brasileira que íol ã
Olimpíada, a fim de ser ela-
borado um plano para
desenvolver o esporte
amador no Brasil.

Depois de ser apresentado
aos atletas presentes pelo
presidente do CND, Bri-
gadelro Jerónimo Bastos, o
Ministro Jarbas Passarinho
explicou ter promovido a
reunião para discutir numa
ampla troca de idéias os
problemas relacionados com
a participação brasileira e
que esperava de todos uni
.diálogo proveitoso.

PRIMEIROS AUXÍLIOS

Na reunião de duas horas
do melo-dla ãs 14 horas
o Ministro teve a opor-

tunldade de um contato.di-
reto com vários dirigentes
e atletas que estiveram em
Munique. Nelson Prudêncio,
medalha de bronze no salto
triplo, veio de São Paulo só
para essa reunião. Ele man-
teve uma longa conversa
com o Ministro, dizendo que
se encontra disposto a cola-
borar cornos esforços do
Governo no auxilio ao es-
porte amador.

A ex-nadadora Maria
Lenk, diretora da Escola
Nacional de Educação Fisi

relatório sobre o desenvol-»
vimento da natação no Bra-
sil, onde disse estar muitas
propostas para a evolução
mais rápida desse esporte.

No inicio da reunião o
Ministro explicou que as
criticas deveriam ser esque-
cidas, porque o momento
era propício ao começo de
um novo trabalho, visando
a participação brasileira em
jogos futuros.

BRIGA NO BASQUETE

O técnico Kanela e o
jogador Marquinho, do bas-
quctcbol, deram a impres-
são dc estar ali mais para
resolver desavenças pesso-
ais do que servir realmente
ao propósito da reunião.

Kanela se lamentou} do
fracasso do basquete brasi-
leiro e atacou abertamente
os jogadores, dizendo que
alguns deles foram a Muni-
que pensando em passeios
e tinham má vontade para
com os treinamentos. O
treinador disse ainda que a
maioria dos jogadores são
"bons tecnicamente mas es-
tavani fora de forma fisica
e sem espírito de competi-
cão.

£

Pinduca está na frente do Frazier faz

golfe no São Fernando com críticas à
o resultado de 69 tacadas luta de Clay

Brasileiro de Atletismo
Juvenil começa com vaias
-pelo atraso ãa competição

Brasil vence bem o Uruguai
no Sul-Americano tle
Voleibol Juvenil Masculino

São Paulo (Sucursal) — Com uma nalta dc
C9 tacadas um abaixo do par. o brasileiro José
Maria Gonzalez, Pinduca, lidera o Torneio Inter-
nacional do Sesquicentenario da Independência, no
São Fernando Golfe Clube, depois de jogados os
primeiros 13 buracos. Participam do certame gol-
listas amadores e profissionais da Argentina, Peru,
Chile. México, Colômbia e Brasil.

O profissional argentino Roberto de Vicenzo
— a grande atração — está em segundo lugar com
70 tacadas — o par do campo. Ricardo Rossi, do
Brasil e Ricardo Orellana. do Chile, estão lideran-
do a categoria Scratch — amadores — com 71 ta-
cadas. Jaime Gonzalez, o favorito entre estes, não
foi bem ontem, e depois de fazer 75 tacadas, ficou
em 6'»' lugar na categoria Scratch. Seu pai, o pro-
fissioha] Mário Gonzalez, está em 41? lugar, com
73 tacadas.

Modéstia

Niterói (Sucursal) — Com os atletas irritados
c o público impaciente pela demora no início das
competições, foi aberto ontem ás 16 horas, no Es-

Nova Iorque (.'UPI-JB. —
O ex-campeão mundial dos
pesos pesados. Classlus Clay , ,,,, ¦:,.,., , ¦-..., ¦,,•¦¦.,-\*> *••<-,<¦•'. -.-> ¦¦> '.-¦-*¦¦ -•¦ •¦¦¦ *--¦ ..
L que ainda faz questão de ^ 'Tio 

m'Uns o Campeonato Brasileiro de peonato Sul-Americano de Voleibol Juvenil, masculi-
ser chamado de Muham- tacho Caio Mai uns, o uampLu ¦« - 
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Com numeroso público presente no Ginásio ;da
Associação Atlética Banco do Brasil, foram realiza-

dos, ontem à noite, os três primeiros jogos do I Cam-

José Maria Gonzalez, o li-
der do torneio, fez ontem
quatro birdies, nos buracos
2, 5, 6 e 16 e três boògiés,
nos buracos 4. 7 e 14. Mes-
mo depois dessa excelente
atuação, que lhe valeu a li-
de rança nos primeiros 18
buracos, Pinduca afirmou
modestamente que ainda
"tenho muito que aprender
num torneio como este, que
tem a participação dc Ro-
berto de Vicenzo. além de
outros excelentes jogado-
res."

O jovem Jaime Gonzalez

— de 19 anos — a revelação
do golfe brasileiro não foi
bem na abertura du Tor-
neio Internacional do São
Fernando, fazendo 75 taça-
das, cinco acima do par.

— Fui muito mal nos pri-
meiros seis buracos, quando
fiquei cinco acima do par.
Do sexto em diante, melho-
rei bastante, mas já era
tarde. Acho que amanhã
(hoje) terei 90.;, de chance
para melhorar. O campo es-
tá ótimo. Só fui mal por m»-
nha culpa, disse Jaime.

Humor argentino

w

• Após duas semanas de
inativldade por contusão, Al-
ves foi liberado pelo Departa-
mento Médico c participou nor-
malmente do treino de ontem
do Clube de Regatas Brasil,
garantindo sua presença na
partida de amanhã contra o
Cruzeiro, no Estádio Rei Pe-
lé, em Maceió.

• O técnico Danilo Alvim
aproveitou o único treino para
corrigir os defeitos observados
no jogo contra o Fluminense,
pricipalmentc os do meio-cam-
pu, t-uc só melhorou depois dn
entrada do juvenil Zct|uinlm.
O.s zagueiros Adevaldo c Ujal-
ma tiveram instrução para
combater os atacantes adver-
sãrios com mais disposição.

• Duns estréias estão prati-
camente certas para domingo
no Brasil: Biluca, zagueiro
central emprestado pelo Cam-
po Grande, cuja condição de
joao dada pela CBD c aguar-
dada para hoje, e Alves, que
estava entregue ao Departa-
mento Médico do CRB.

• O presidente do Comitê
Olimpico dc Porto Rico, Fcli-
cio Torregrosa, anunciou que
está circulando uma convoca-
ção para rcali/.ar cm San Juan
uma reunião do Comitê Exc-
cutivo da Organização Espor-
tiva Pan-Americana (ODEPA)
cm que se debaterá como me-
lhorar os esportes nos países
latino-americanos.

• Num combate que agradou
\o público pela técnica apre-
.sentada pelos córiterídores, o
campeão brasileiro dos mé-
dios, Luís Carlos Pabre, der-
.rotou por pontos o , argenti-
no Miguel Cliequer, ontem á
noite no ginásio do Palmeiras.
O pugilista argentino demons-
trou muita resistência, já que
suportou o.s fortes golpes dó
Luis Carlos Pabre, durante o.s
10 assaltos,

Roberto de Vicenzo, Inclu-
ido entre os melhores joga-
dores do mundo, tendo ga-
nho quase 200 torneios im-
portantes nos vários paises
onde o golfe é praticado,
constitui a maior atração
no T o r n e i o Internacional
do São Fernando,

Quando o jogador argen-
tino se aproximava dos
greens grande número dc
pessoas aparecia para vê-lo
e aplaudi-lo, minutos
depois, pelas suas excelen-
tes jogadas. Ontem, depois

de ficar uma acima do par
no 16"»1 buraco, fez um birdic
no 17*v voltando ao par do
campo. No buraco 18, de
Vicenzo deu um drive de
mais cie 300 jardas e na
segunda tacada a bola li-
cou a 15 jardas da bandei-
ra, de onde quase fez o
birdie.

— Enquanto vocês me en-
trevistam — disse depois de
encerrar os 18 buracos —
vou bater bola. Devo estar
certo, porque se vocês estão
trabalhando, tenho o direi-
to dc trabalhar também.

mad Ali — lutará novamen-
te na próxima quarta-feira
com seu antecessor, Floyd
Patterson, hoje um pacato
senhor de 37 anos de idade,
o que provocou um irônico
comentário do atual deten-
tor do titulo. Joe Frazier, de
que "Ciay está desenterran-
cio mortos para poder apa-
recer."

Frazier deu uma entrevis-
ta. na televisão americana,
lamentando que Patterson
"se preste a um papel des-
ses. logo ele, que já ioi um
ídolo' e tinha um nome a
ser mantido. Desde que lc-
vou aquela surra minha,
Clay só enfrentou Jerry
Quarry, que logo depois se
retiraria do boxe, e modes-
tos adversários como Mc-
Foster e Buster Mathis."

DOIS TÍTULOS
EM JOGO

O mexicano Ricardo Aivc-
donclo manteve ontem a co-
roa mundial dos leves, ao
derrotar por nocaute o
japonês Susumo Okabc. que
era o oitavo colocado no
ranking. Foi a terceira vez
que ele colocou o titulo em
jogo. desde que o obteve,
vencendo outro japonês.
Yoshiuki Numata. em outu-
bro do ano passado.

Atletismo Juvenil, com a participação de 350 moças
e rapazes de sete Estados.

O campeonato é promovido pela Federação Flu-
minense de Desportos e dele, segundo os treinado-
res, "participa a nata dos desportistas juvenis do
Estado do Rio, Guanabara, São Paulo, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina."
As competições se estenderão até amanhã, com pro-
vas realizadas também à noite.
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do Coríntians, antes do colcti-
vo realizado no Parque Sao
Jorge. O treinador disse que
tnanterá o mesmo time que
empatou quarta-feira passada
com o América Mineiro.

• Adáosinho está entregue
ao Departamento Medico, rc-
cuperando-se de um principio
de estiramentò muscular, e sua
escalação ficará definida mo-
mentos antes da partida. Tiao,
que renovou contrato esta se-
mana. aceitando a proposta dc
Cr$ 250 mil por dois anos. con-
centrou e ficará no banco dc
reservas.

O Torneio dc Tolo Válter
Tavares Alves prossegue hoje
ã tarde com inicio às 14 lio-
ras no Campo do Itanhangá
Golfe Clube, apresentando as
partidas entre os Centauros c
Andrade Neves c Águias c
Centro dc Instrução rte Geri-
cinó.

O Atlético Mineiro enca-
minhará ã CBD vim oficio dc
protesto pela taxa dc CrS . .
0 50 por ingresso, cobrada pe-
la Federação Gaúcha, na par-
tiria que realizou contra o
Grêmio, quarta-feira última. O
Departamento Jurídico do chi-
be considera a taxa "absurda
e ilegal", e espera recuperar o.s
CrS 8 mil que foram descon-
tados da renda de CrS
106 700,00.
• Além dos seis já afasta-
dos — Marinho, Samaronc,
Hector Silva, Piau, Katinho c
Lorico — mais trcs jogado-
res poderão ser dispensados
pela Portuguesa, porque "cs-
tão atuando sem interesse c
criando problemas para o ti-
me", segundo afirmou o Vice-
Presidente Raul Rodrigues.

O Embora a diretoria man-
tenha sigilo sobre o nome dos
jogadores, "para não provocar
um clima de intranqüilidade na
equipe", no Canindé os co-
mentârlos são cada vez maio-
res em torno dc Humberto
Monteiro. Lulsinho, c Enéas.
que estariam na lista de dis-
pensa e foram cortados na úl-
tima hora por solicitação do
técnico Cilinho.

Marquinho então não se
conteve e começou u m
debate com o técnico, inetd
em sua direção com o dedo
indicador levantado:-

O técnico foi ficando ne£-
voso c Marquinho, cada vez
mais emocionado, comtfiPH
a chorar, sendo obrigada" a
interferência de várias pps-
soas, a fim de evitar que

Vaias

As provas íoram assis-
tidas por cerca de 500 pes-
soas das arquibancadas do
estádio, que apesar de lc-
rem ficado impacientes com
a demora de uma hora na
abertura d o campeonato,
somente vaiaram quando os
alto- falantes irradiaram
uma música romântica can-
tada por Agnaldo Timóteo.

A primeira prova foi a
corrida de 100 metros com

bar reiras, semifinal, dis-
pulada em duas séries, por
faltas de raias suficientes
na pista de atletismo. Os
vencedores das duas séries
foram os atletas cariocas
Geraldo Aluisio Rodrigues,
de 16 anos, e Abelardo Rosa
Pereira, de 18. Ambos íize-
ram o percurso no mesmo
tempo: 10s3d. A final foi
disputada á noite.

no e feminino, com os brasileiros estreando de ma-
neira brilhante ao derrotar o Uruguai, por 3 sets
a 0, em apenas 32 minutos.

Nos outros dois jogos de ontem, que foram to-
dos masculinos, o Peru derrotou a Colômbia por 3

a 0, numa partida que durou lh23m, e a Argentina
derrotou o Chile, também por 3 a 0, em lh04m.
Hoje, às 15 horas, haverá mais duas partidas mas-

culinas: Chile x Uruguai e Argentina x Peru; e às

20 horas: Argentina x Brasil (feminino) e Colômbia
x Brasil (masculino).

Vei-cèdoi-ès

Hoje à noite, em Los An-
geles, o americano Mando
Ramos defenderá seu titulo
de campeão mundial dos 11-
geiros, contra Chango Caro-
na, do México, em um com-
bate ao ar livre, no Memo-
rlal Coliseum.

A partir dá corrida de
obstáculos as provas come-
çàram a ser r r a 1 i z a cl a s
simultaneamente. Os ven-
cedores íoram os seguintes*,
salto em altura para moças

Hildgard Krause, de Sao
Paulo, com lm50cm: 200
metros para moças — Ivete
Pereira Barbosa, da Gua-
nabara, com 35s5d; salto
em distancia para homens

Geraldo Rodrigues, da
Guanabara, com 6,60nv, cor-
rida de 1500 metros para

homens — André Luís Pe-
reira, da Guanabara, com
4m2s2d; arremesso de peso
para mocas — Verônica
Brunner, de São Paulo, com
ll,78m: corrida dc 100 me-
.'•os para homens (semi-
final) — Wilbe Barreto, do
Estado do Rio, com Hs;
corrida dc 400 metros,
(semifinal) para homens —
Pedro Carlos Teixeira, da
Guanabara, com 50s5d.

As competições prossegui-
rão hoje, às 15hl5m, após
a realização de um desíile.

OS JOGOS

A equipe brasileira entrou
na quadra com a seguinte
equipe base: Mauro, Carlos
Roberto, William, Emerson,
José Roberto e José Elias.
A equipe é completada mais
por Cadu, Vitorio, Ávila,
Deraldo, Fernando e Ber-
narcl.

O time do Brasil ioi sem-

pre superior, e ganhou a

partida com parciais cie
15x3. 15x0 e 15x4. .A joga-
da mais bonita e muito
aplaudida no Ginásio, ioi
uma levantada tipo mexi-
cana de José Roberto para
William, que cortou em

grande estilo. O técnico
brasileiro é Ivã Silva, e o

árbitro da partida foi o pe-
ruano Carlos Rivcro.

O Peru derrotou a Co-

lòmbia com parciais de 15x
11, 15x11 e 16x14, na parti-
da mais equilibrada da nql-
te, e o juiz foi o argentino
José Carlos Rio. Os vence-
dores atuaram com Bares,
Aching, Vargas, Acacieto,
Puei-te e Carrlllo, c trouxe-
ram mais Tori, Hare, Chia,
Luis Puentc, Artieda c Col-
chão. O técnico é Feman-'
do Vasquez Asparria.

Com parciais de 15x8,
16x14 e 15x7. a Argentina
venceu o Chile, com arbi-
tragem do brasileiro Glenie
Guimarães. Os argentinos
formaram com Alberto, VIL-
legas, Becerra, Bertagni,'
Costarelll e Saltarelli» ,q.
completou Costoya, CapiftO,'
Canele, Carro, Smith e
Bianco. Alfredo Lombardç-
ro é o técnico. "t?'*-»
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Habilidade
Enquanto conversava, De

Vicenzo treinava os putls e
embocou cerca cie 30 bolas,
de uma distancia de quase
dois metros.

— Fui muito bem hoje.
Acredito que 70 está bom,
porque foi diíicil consegui-
lo. Quanto fez o primeiro
colocado?

Ao tomar conhecimento
de que José Maria Gonzales
havia feito um abaixo do
par, De Vicenzo . sorriu e
continuou perguntando so-
bre as outras colocações.

— Perdi putls fáceis nos
primeiros buracos e dois
birdies nos buracos 2 e 17.
Neste último, a bola eslava a

menos de três metros. Gos-
tei muito do campo — aíir-
mou o argentino que se diz
sempre cansado nestes úl-
timos anos. mas segundo
Mário Gonzalez "isso não
passa de papo furado, pois
ele sempre diz isso e ganha
o.s torneios."

— Desta vez, estou can-
sado de verdade. Mas acho
que meu mal é durar muito
tempo no esporte -— finali-
zou sorrindo.

Roberto de Vicenzo tem
50 anos, apesar de aparen-
tar muito menos. Joga golfe
há 40 anos (33 como profis-
sional), possuindo inúmeros
titulos de campeão em vá-
rios países.

Categoria Aberlo

10) José Maria Gonzalez
(profissional — Brasil) 69;
2o i Roberto de Vicenzo prof.
— Argentina) W.W ) Ricar-
do Rossi iamador — Brasil)
e Ricardo Orellana (am. —
Chile i 71; 5o) Luis Carlos
Pinto iprof. — Brasil.;
Juan Cabrera (prof. — Ar-
gentina), Fábio Kowarick
iam. — BrasilI, Jorge Eiras
iam. — Argentina) e Rafael
Fajer (am. — México) 72;
lü"i Mário Gonzalez iprof.

— Brasil)
pack (pró
Sózio (am

Emilio Schilli-
Brasil), Carlos

- Brasil), Ben-
jamim Astaburuaga (am. —
Chilei, Raul Travieso (prof,

Peru) e Elcido Narl (prof..
Argentina) 73; 16°) Hurri-

berto Rocha (prof. — Bra-
sil) e João Alves (prof. —•
Brasili 74; 18°) Liquerino
Dcciuori (prof. — Brasil),
Jaime Gonzalez am. — Bra-
sil) e Sérgio Nogueira (am.
— Brasil) 75.
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"técnico 

Wilson Santos ficou satisfeito com

Yustrich arranja jogador
parecido com Fio e manda
ele só treinar bicicleta seu treino

o rendimento de Caio e Ivair e acredita que o time renderá bem mais

Ceará tem
5 mil no

Desfalques

SO
Belo Horizonte fSucursal) — Cândido, jogador

narecido com Fio, foi ontem o destaoue maior do
mano do América e deverá estrear amanhã contra
a Portuguesa. Yustrich acredita que o atacante,
contratado recentemente à Caldense. será a grande
revelação dc Minas no Campeonato Nacional.
í _í Além de exercitar longamente os atacantes
para a sua jogada preferida, a cavadinhá, Yustrich
perdeu um tempo enorme com Cândido, fazendo
cora que o jogador apurasse a sua técnica na mar-
cação de gols de bicicleta. Os torcedores ficaram
espantados com esse tipo de treinamento, que foi
o-,assunto principal dos comentários.

Antes do coletivo. Yustri-
ch comandou prolongado
treinamento fisico, seguido
de um treino tático e recre-
ação, em que foram útil!-
zadas mais de 30 bolas. En-
quanto a maioria dos joga-
dores participava de um
jogo de vôlei de cabeça, o
técnico ensaiava com o 3
ponteiros e outros atacan-
tes a execução da sua joga-
da preferida: a cavadinhá.

Com Eli, Merola e Cláudio
do lado direito, e Tião, Ja:r
Coien e Hélio, do oulro.
Yustrich explicou detalha-
damente como envolver o
adversário e cruzar para a
área.

— Vamos, vamos Eli. dá
pro Merola e o Merola volta
pra você. Assim. Agora en-
tre no buraco e cruze na
cabeça da área."

Depois de quase três ho-
ras cie treinamento, foi con-
cedido o descanso para os
jogadores, à exceção d e
Cândido, que ficou se exer-
citando à parte com o téc-
nico a marcação de gols de
bicicleta.

Os jogadores do América
sairam às 6hl5m para a
cidade de Vespasiano, dis-
tante 27 quilômetros, onde
Yustrich treinou a equipe
de 7hl5m às 12horas.

Os titulares Élcio. Luis Al-
berto. Jucá Show Lima e
Generoso, todos contun-
clidos, não participaram do
treino coletivo que durou 40
minutos e terminou com a
vitória dos titulares por 3
a-i. Generoso, que deveria
voltar à equipe, e Lima são
os únicos que não têm con-
dições de enfrentar a Por-
tüguesa.

Cândido treinou no time
titular, substituindo o
atacante Lima, que voltou
a'Sentir uma contusão no
tornozelo direito. Com boas
jogadas individuais, além
dé.marcar um gol, Cândido
agradou ao público e ao
treinador Yustrich que. em-
bora considerando '' u m
pouco prematuro o seu lan-
çârhento", confirmou que
jogará amanhã.

Defesa do Coritiba não leva

gol há seis jogos e goleiro
quer bater recorde mundial

" Curitiba (Correspondente) — O Bahia ouando
jogar domingo contra o Coritiba, vai esbarrar numa
séria dificuldade: o goleiro Jairo, que completou a
marca dos 554 minutos sem levar gol e está nro-
metendo que vai bater o recorde mundial, não dei--
rígjjdo passar nada, "pois a defesa do nosso time
«SS. bem e quase não me sobra muito trabalho."
§*g Jairo, que chegou este ano ao Coritiba, em-
püístado pelo Fluminense, é catarinense de Join-
vitte, e não usa o número um às costas, tradicional
dos goleiros, mas o 46. — "É o ano de meu nascimen-
tEPè isso me traz sorte. Espero, quando emplacar os
2ÍFanos, conseguir este feito, mas a sorte me tem
andado muito" — diz Jairo do Nascimento, que
(SOÍnpletará 26 anos no próximo 20 de outubro.

Fortaleza (Correspon-
dentei — As duas excelen-
tes vitórias do Ceará sobre
o Sergipe e Internacional,
ambas por 3 a 1, entusias-
maram os torcedores d o
clube: ontem, cerca de 5
mil pessoas pagaram in-
gresso — a renda chegou
a CrS 10 mil — para ver
a equipe titular derrotar
por 5 a 1 o América, da
Divisão Especial.

O treino, que encerrou os
preparativos para a partida
contra o São Paulo,
amanhã, não teve a presen-
ça do geleiro Hélio e dos
atacantes Da Costa e Sa-
inuel, poupados pelo técnico
I.-onisio Mosca por medida
tle precaução. Os gols foram
marcados por Élcio dois —
loi contratado há uma se-
mana ao Itabuna da Bahia
— Èraridi; Luciano e Artur.

QUEIXAS DO
SAO PAULO

No Estádio Presidente
Vargas, local da partida de
amanhã, o São Paulo bateu
bola de 16 às 17 horas e
os jogadores reclamaram de
algumas falhas do grama-
do, embora Pedro Rocha co-
mentasse que "o campo é
bom para jogar."

O técnico Vail Mota in-
iormou que a equipe será
a mesma que érrrotou o
ABC em Natal, na última
q u a r t a-feira: Vanderlei,
Forlan, Samuel, Arlindo e
Gilberto: Edson e Pedro Ro-
cha. Paulo, Terto, Toninho
e Paraná.

Após o treino, o atacante
Toninho afirmou que nâo
jogará pelo São Paulo, a
partir de segunda-feira, ca-
so o clube não resolva a sua
atuação. Ele está em litígio
com o São Paulo, que não
aceita a sua proposta d 3
CrS 450 mil por mais dois
anos de contrato.

— Eles só querem dar CrS
225 mil por 18 meses, e isso
é muito pouco — acrescen-
tou Toninho.

ladeu, Ivair e
Caio garantem
vaga no América

O l) o m c n t r osamento
demonstrado por T a d e u .
Ivair e Caio no conjunto de
ontem do América, fez com
que o técnico Wilson Santos
garantisse a escalação deles
para a partida de amanhã
contra o Santa Cruz, em
Re.ife. A delegação embar-
ca esta manhã, no Galeão.

A principio o técnico se

mostrava temeroso em
fazer três modifieações no
ataque, mesmo porque eles
nunca haviam treinado
juntos anteriormente. Ago-
ra. no entanto. Wilson San-
,tos não tem mais dúvidas
c está convicto de que o
América conseguirá um ex-
celente resultado no Norte.

Belém I Correspondente)
— O Flamengo chegou on-
tem a esta capital e logo
em seguida o técnico Zagalo
levou os jogadores para o
Estádio Evandro Almeida,
onde realizou um leve trei-
nnmento recreativo. Paulo
César e Doval foram pou-
pados, sendo que o último
só esta tarde saberá se vai
participar da partida dc
amanhã contra o Remo. No
caso de ele não ser apro-
vado, Arilson será escalado.

Zagalo chegou elogiando
o estádio e o povo amazo-
nense por ter recebido do
forma carinhosa o Flamen-
go e ecrescentou que "pelos

primeiros contatos já vi que
aqui nós teremos a mesma
acolhida". Depois falou ra-
pidamente sobre seu time,
afirmando ainda não saber
se poderá contar com
Doval, e achando que o Re-
mo será um adversário
mais difícil que o Nacional.

A atração dc sempre

Como aconteceu cm
Manaus. Doval foi o joga-
dor mais solicitado pelos
torcedores que foram ao ae-
roporto receber a delegação
carioca. E ele, embora triste
por não saber se poderá
jogar, atendeu a todos cari-
nhosamente.

Falando a respeito do
time para amanhã. Zagalo
explicou que no caso de
Doval não poder atuar, es-
calará Arilson na ponta es-
querda. deslocando Paulo
César para o meio.

Doval, entretanto, é de
opinião que poderá jogar
porque não tem sentido
dores no joelho esquerdo:

— Nestas ocasiões eu sou
o médico. Se sentir que nào
dá, não entro, pois se me
sacrificasse, estaria prejudi-
cando a mim e aos compa-
nheiros — comentou Doval.

Bom treino

No treino de conjunto de
ontem, o ataque titular
atuou da seguinte maneira:
Antônio Carlos. Caio, Taaéu
e Ivair. Embora este último
tenha sido lançado na pon-
ta esquerda, sua função era
não propriamente a de um
extrema, pois caia pelo
meio quando tinha a posse
dr bola. deixando aquele
setor para Gilmar.

Caio, que veio do Grêmio,
teve também uma excelente
atuação e, embora seja um
jogador de baixa estatura,
mostrou muita valentia, ga-
nhando inclusive bolas pelo
alto.

Mas o que surpreendeu ao
técnico e a todos os t.r-

cedores no Andarai. foi o
bom entrosamento do time.
principalmente no setor
ofensivo, que tocou a bela
com inteligência cria n d o
várias situações de perigo,
apesar da equipe reserva
ter sido armada bem re-
trancada. O resultado foi de
1 a 0 para os titulares, com
um gel de Gilmar.

A defesa também será
modificada, mas não por
questões técnicas. Tercso
entrará no lugar de Cabri-
ta, que foi expulso na par-
tida contra o Bahia, e Pau-
lo Maurício, no de Alvanlr;
contundido na vérilha direi-
ta.

Motivos da volla

O din-tor-técnieo Oto Gló-
ria disse que o time retor-
nou de Salvador ao invés de
seguir direto para Recife,
porque Tadeu. Caio e Ivair
precisavam fazer um treino
de conjunto antes da par-
tida contra o Santa Cruz,
e se a delegação ficasse lá,
"seria uma temeridade es-
calá-los sem antes ver como
estavam física e técnica-
mente."

Um torcedor, no entanto,
perguntou-lhe se não seria
mais lógico mandar buscar
os três jogadores ao invés
de fazer voltar toda a dele-
gação.

Todo o corcunda sabe
como se deita: este ditado
funciona para qualquer coi-
sa, porque nós poderíamos
ir direto para Recife, mas
se não fomos, é porque
temos nossos motivos —
respondeu Oto Glória sor-
rindo, mas sem querer en-
trar em detalhes.

O médico José Fernandes
é de opinião que esta volta
ao Rio não prejudicará em
nada ao time.

— Uma viagem de duas
horas não desgasta e, além
disso, o jogador prefere vol-
tar para casa e rever sua
familia do que ficar vários
dias fora — disse o médico.

aíUma revelação
"SPhx causa do número às
costas, no Paraná ele tem
ó^apelldo de Jairo 46 e,
quando foi emprestado pelo
FRtminense ao C o r i 11 b a,
f-íeou na reserva um bom
térrfpo. Sua estréia foi con-
tal? a seleção do Zaire,
ri_ma partida amistosa no
ÉSÍàdio Belfort Duarte. Na
eèicursão do Coritiba ao ex-
t-Víor, Jairo ganharia, con-
tííâb, a condição de titular
gfiil há muito tempo era de
ouiTro catarinense: Célio.
•«"©s torcedores, a princípio
estranharam aquela figura
alía e negra, que se movia
com grande agilidade. Em
boa forma, Jairo logo mos-
tfSi-a que é um dos melho-
ffrjogadores do Paraná em
sua posição, como provam
suas seis últimas partidas
dcrinvenclbilidade, a última
contra o Botafogo.'"Ò 

último gol que Jairo so-
ffèti, foi marcado pelo
atacante Odalr, do Pinhel-
ros (ürii dos quatro clubes

da capital), aos 31 minutos
do segundo tempo dc uma
partida que o Coritiba ven-
ceu por 2x1. Isso foi a 20
de agosto. De lá para cá, o
Coritiba fez mais seis par-
tidas sendo duas de decisão
do campeonato e outras
duas pelo Campeonato
Nacional, não levando
nenhum gol.

E' a seguinte a cronologia
da invencibilidade de Jairo
há 554 minutos, d e p o is
daquela partida contra o
Pinheiros: 24 de agosto Co-
ritlba 4 x Londrina 0; dia
27, Coritiba 2 x Colorado 0;
dia 30 Coritiba 1 x Atlético
0; dia 3 setembro, Coritiba
0 x Atlético 0; dia 10, Corl-
tiba 1 x Palmeiras 0, e dia
13, Coritiba 0 x Botafogo 0.

O goleiro prefere não
comentar multo esta inven-
cibllidade até aqui "para
não dar azar", mas os para-
naenses estão torcendo pa-
ra que ele continue sem le-
var gols, pois deixará o Co-
ritiba em melhor posição no
Nacional.

Pkintão
Chevrolet

SETEMBRO
Dias 16 e 17

SINCAUTO
Av. Suburbana. 3.196 a. b.
Tel.: 261-6300
Rio de Jnnuiro - GB

SIVA
Rua Bambina, 37
Tel.: 226-7065
Rio do Janeiro - GB

MESBLA
Rua Visconde do Rio Branco, 233
Tel.: (107) 2-8345
Nilorói - RJ

O Plantão funcionará aos sábados e feriados
até as 18 h e aos domingos até as 12 h.

Ü

Grílicas na chegada

Logo após deixarem as
malas no hotel, os jogado-
res do Flamengo foram para
j Estádio Evandro de Al-
rneidá, onde Zagalo dirigiu
um bate-bola e Chirol, um
individual.

Doval e Paulo César, por
recomendação do médico
Célio Cotecchia nào permi-
tiü que eles saíssem do ho-
te'.

Pauio César, embora não
conheça o estádio, deu en-
trevistas dizendo que '' o
campo aqui é muito ruim
e este é.um fator que nos
prejudicará tornando equi-
librada a partida."

Zagalo preferiu não co-
mentar sobre o campo. ía-
zendo questão de elogiar o
de Manaus.

— Acredito que a partida
de amanhã será mais difícil
para nós porque o Remo,
segundo informações, joga
muito" fechado, o que não
aconteceu com o Nacional
ciue. embora não se abrisse,
loi muito à frenle.

Cerca de 200 torcedores
assistiram o treinamento do
Flamengo e aplaudiram Za-
naca. um dos ídolos do ti-
me.

Os jogadores do Flamen-
go, ao contrário dos do Vas-
co, usaram tênis e chuteiras
de borracha no treinamen-
to.

Chirol dirigiu o treina-
mento e não permitiu que
os jogadores se esforçassem
multo principalmente por-
que fazia bastante calor.

Quando soube que o Re-
mo estava com seu time na
praia, o preparador comen-
tou:

— Vai ser difícil para
qualquer time vencer o Re-
mo aqui, pois eles estão se
preparando com seriedade e
levam a vantagem de não
viajarem tanto.

Romo concentra
lime na praia

A preocupação do Remo,
com relação à partida de
amanhã, contra o Flamen-
go, ficou evidenciada nos
preparativos que o técnico
João Avelino tem tido ul-
timamente: concentrou 25
jogadores num hotel, dis-
tante 80 quilômetros de Be-
lém, e está dando trei-
namento pela manhã e à
tarde.

João Avelino tomou a
providência de levar o s
jogadores a uma praia
porque está fazendo muito
calor em Belém. O time só
chegará ao estádio, três ho-
ras antes de ser iniciada a
partida de amanhã.

O meio-campo Tito, que
se contundiu na partida
contra o Vitória, não pode-
rá jogar amanhã, pois pio-
rou depois que enfrentou o
Vasco. Este será o único
desfalque do time que po-
dera ter, ainda, a estréia do
goleiro Luis Fernando, re-
céhtèinente contratado ao
Paulista de Jundiai.

Na grande área
Armando Nogueira

No diagnóstico de Educação Física/
Desportos, sobre o qual escrevi, ontem, a
coluna inteira, há aspectos animaàores
como estes: o intercâmbio esportivo nos
níveis méáio e superior ãe ensino, ainda
inexpressivo em termos absolutos, apre*
senta-se em fase de significativa expan-
são; em termos relativos, a procura áe
professores diplomados, no nível médio
de ensino, é crescente em todo o país -—
com o número de professores leigos de-
crescendo — e as possibiliáaáes salariais
são favoráveis.

Além áesses, outros aspectos revê-
Iam uma perspectiva otimista:

1) A indústria áe material, constru-
ção e instalações de Eáucação Física/
Desportos /Recreação, apresentou crês*
cimento áe cerca dc 135 por cento no pe-
ríodo de 1964/Gd;

2) Está surgináo, nas concentrações
urbanas mais desenvolvidas, pressão co-
fnunitária no sentido do atenãimento das
necessidades do tempo de lazer por meio
de facilidades para a Educação Física/
Desportos I Recreação;

3) Os Estados e municípios mais
adiantados estão progressivamente des-
tinando maiores recursos às atividades
esportivas:

4) As informações de caráter noti-
cioso do setor desportivo alinham-se en-
tre os principais assuntos de interesse da
população brasileira.

Convém ainda acrescentar, na clave
do otimismo, que a Loteria Esportiva vai
representar uma valiosa e decisiva inje-
ção de recursos e estímulos à expansão
do universo esportivo no pais.

Bolas dc primeira

O futebol é lema dominante na obra
do famoso caricaturista Lan, em exposi-
ção na Galeria Lume, na Avenida Del-
fim Moreira. O Presidente Mediei é um
dos personagens de Lan, numa deliciosa
caricatura: Mediei, gravata rubro-negra,
radinho de pilha ao ouvido, assistindo a
um jogo no Maracanã. Por falar nas
charges e caricaturas do rubro-negro Lan,
uma pergunta que jà fiz, certa vez. à

pintora Djanira: por que será que os pin-
tores brasileiros têm se ocupado tão pou-
co do futebol no talento de suas tintas?

De volta das Olimpíadas, meu velho
colega Júlio Delamare me dá um escla-
reciínento: não é certo que Marli Spitz
seja, aos 22 anos, "um velho" para as
exigências da natação. A versão de que
o nadador passa de tempo por volta dos
18 anos não tem fundamento: "O que
ocorre é que a partir dos 18 anos, via de

regrai o nadador desperta para novas
atrações da vida — o namoro, a badala-
ção, a afirmação, enfim — e acaba des-
cuidando a forma fisica. Quando, porém,
Ò nadador se aplica, é justamente entre
os 1?» e 22 anos que ele atinge o zénite
da forma. Esse é o caso de Spitz.
Como foi o caso, agora, do brasileiro
Fiolo que, aos 22 anos, fez o melhor tem-

po de toda a sua carreira, reduzindo de
cinco décimos sua marca de campeão.
/// Foi mais expressivo do que se possa
imaginar o resultado que o'Botafogo
trouxe do Paraná, empatando com
o Coritiba. Lá em casa, o time do Cori-
tiba é um adversário mais que temível.
Que o diga o Palmeiras que, domingo
passado, deixou lá uma invencibilidade
de 57 partidas, inclusive a campanha de
campeão paulista. /// Ainda o Paraná,
os clubes da capital estão eufóricos com
a introdução do exame antidoping no
futebol brasileiro. Acham eles que o Cam-

peonato Paranaense, nos jogos do inte-
rior, é muito afetado pela deslealdade do
doping. Ifl Quarta-feira passada, perdi
uma excelente palestra sobre o Método
Cooper feita pelo capitão Luís Lacerda,

que é um entusiasta do revolucionário
processo de condicionamento físico. Ele
falou no Círculo Militar, na Praia Ver-
melha. //¦> Uma informação preciosa
para a leitora Laura Veiga Correia: o
endereço do Clube dos Aeróbicos, em
Fortaleza, é: Caixa Postal, 917, Forta-
leza, Ceará. Pode escrever ao Sr. Antô-
nio Luís de Assis Filho, que é o funda-
dor do clube. /// O jogador Paulo Cé-
sar, do Flamengo, lançou em Manaus,
agora, a moda do top-less com que as
vedetes européias andam enriquecendo
a paisagem turística das praias da Ri-
viera. Ele saiu às compras, no comércio
amazonense, nu da cintura pra cima.
Será que a direção do Flamengo está à
vontade vendo um de seus profissionais,
em viagem oficial do clube, dar seme-
lhánte show dc vedelismo? Convenha-
mos: o falo de uma pessoa jogar futebol
muito bem não lhe dá o direito de sair
por aí ferindo os costumes alheios.
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Arílson entra no ataque se Doval não
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0 íec?izco W.Zscm Santos ficou satisfeito com o rendimento de Caio e Ivair e acredita que o time renderá bem mais

ustrich arranja jogador
parecido com Fio c manda
cie só treinar bicicleta

Belo Horizonte (Sucursal) — Cândido, joeador¦parecido com Fio, foi ontem o destaque maior do
treino do América e deverá estrear amanhã contra
a Portuguesa. Yustrich acredita que o atacante,
contratado recentemente à Caldense. será a grande
revelação de Minas no Campeonato Nacional.

Além de exercitar longamente os atacantes
para a sua jogada preferida, a cavadinha, Yustrich
perdeu um tempo enorme com Cândido, fazendo
com que o jogador apurasse a sua técnica na mar-
cação de gols de bicicleta. Os torcedores ficaram
espantados com esse tipo de treinamento, que foi
o assunto principal dos comentários.

Desfalques

Os jogadores do América
saíram às Chiam para a
cidade de Vespa.siano, dis-
tante 27 quilômetros, onde
Yustrich treinou a equipe
dc 7hlõm às 12horas.

Os titulares Élcio, Luis Al-
berto, Jucá Show Lima e
Generoso, todos contun-
didos, não participaram do
treino coletivo que durou 40
minutos e terminou com a
vitória dos titulares por 3
a 1. Generoso, que deveria
voltar ã equipe, e Lima são
os únicos que não têm con-
dições de enfrentar a Por-
tuguesa.

Cândido treinou no time
titular, substituindo o
atacante Lima, que voltou
a sentir uma contusão no
tornozelo direito. Com boas
jogadas individuais, além
de marcar um gol. Cândido
agradou ao público e ao
treinador Yustrich que. em-
bora considerando ''um
pouco prematuro o seu lan-
çaniérito", confirmou q u e
jogará amanhã.

Antes do coletivo. Yustri-
ch comandou prolongado
treinamento fisico. seguido
de um treino tático e recre-
ação. em que foram utill-
zadas mais de 30 bolas. En-
quanto a maioria dos joga-
dores participava de um
jogo de vôlei de cabeça, o
técnico ensaiava com o s
ponteiros e outros atacan-
tes a execução da sua joga-
da preferida: a cavadinha.

Com Eli. Merola e Cláudio
do lado direito, e Tião, Jair
Colen e Hélio, do outro,
Yustrich explicou detalha-
damente como envolver o
adversário e cruzar para a
área.

— Vamos, vamos Eli, dá
pro Merola e o Merola volta
pra você. Assim. Agora en-
tre no buraco e cruze na
cabeça da área."

Depois de quase três ho-
ras de treinamento, foi con-
cedido o descanso para os
jogadores, à exceção d e
Cândido, que ficou se exer-
citando à parte com o téc-
nico a marcação de gols de
bicicleta.

Defesa do Coritiba não leva
gol há seis jogos e goleiro
quer 'ccorde mundial

Curitiba (Correspondente) — O Bahia quando
jogar domingo contra o Coritiba, vai esbarrar numa
séria dificuldade: o goleiro Jairo, que completou a
marca dos 554 minutos sem levar gol e está nro-
metendo que vai bater o recorde mundial, não dei-
xando passar nada, "pois a defesa do nosso time
está bem e quase não me sobra muito trabalho."

Jairo, que chegou este ano ao Coritiba. em-
prestado pelo Fluminense, é catarinense de Join-
viile, e não usa o número um às costas, tradicional
des goleiros, mas o 46. — "É o ano de meu nascimen-
to e isso me traz sorte. Espero, quando emplacar os
26.anos, conseguir este feito, mas a sorte me tem
ajudado muito" — diz Jairo do Nascimento, quecompletará 26 anos no próximo 20 de outubro.

Ceará tem
5 mil no
seu treino

F ort aleza (Corresnon-
dentei — As duas excelen-
tes vitórias do Ceará sobra
o Sergipe e Ir.ternacir.nal,
ambas por 3 a 1. entusias-
maram os torcedores do
chibe: entem. cerca de 5
mil pessoas pagaram in-
gresso — a renda chegou
a CrS 10 mil ~- para ver
a equipe titular derrotar:
por 5 a 1 o América, da
Divisão Especial.

O treino, que encerrou os
preparativos para a partida
contra o São Paulo,
amanhã, não teve a presen-
ça do geleiro Hélio e dos
atacantes Da Costa e Sa-
muel, poupados pelo técnico
Ivonisio Mosca por medida
de precaução. Os gols foram
marcados por Élcio dois —
foi contratado há uma se-
mana ao Itabuna da Bahia
— Erandi, Luciano e Artur.

QUEIXAS DO
SAO PAULO

No Estádio Presidente
Vargas, Iccal da partida de
amanhã, o São Paulo bateu
bola de 16 às 17 horas e
os jogadores reclamaram de
algumas falhas do grama-
do, embora Pedro Rocha co-
montasse que "o campo é
bom para jogar."

O técnico Vail Mota in-
formou que a equipe será
a mesma que arrotou o
ABC em Natal, na última
q u a r L a-feira: Vanderlei.
Forlan, Samuel, Arlindo e
Gilberto; Edson e Pedro Ro-
cha, Paulo, Terto, Toninho
e Paraná.

Após o treino, o atacante
Toninho afirmou que náo
jogará pelo São Paulo, a
partir de segunda-feira, ca-
so o clube não resolva a sua
atuação. Ele está em litígio
com o São Paulo, que não
aceita a sua proposta de
CrS 450 mil por mais dois
anos de contrato.

.— Eles só querem dar CrS
225 mil por 18 meses, e isso
é muito pouco — acrescem-
tou Toninho.

Tadeu, Ivair e
Caio garantem
vaqa no América

O b o m e n t r ósàmèntò
demonstrado por Tadeu.
Ivair c Caio no conjunto de
ontem do América, fez com
que o técnico Wilson Santos
garantisse a escalação deles
para a partida de amanhã
contra o Santa Cruz, em
Recife. A delegação embar-
ca esta manhã, no Galeão.

A principio o técnico se

mostrava temeroso em
fazer três modificações no
ataque, mesmo porque eles
nunca haviam treinado
juntos anteriormente. Ago-
ra. no entanto. Wilson San-
tos não tem mais duvidas
e está convicto de que o
América conseguirá um ex-
celente resultado no Norte.

Belém (Correspondente)
— O Flamengo chegou on-
tem a esta capital e logo
em seguida o técnico Zagalo
levou os jogadores para o
Estádio Evandro Almeida,
onde realizou um leve trel-
namento recreativo. Paulo
César c Doval foram pou-
pados, sendo que o último
só esta tarde saberá se vai
participar da partida do
amanhã contra o Remo. No
caso de ele não ser apro-
vado, Arilson será escalado.

Zagalo chegou elogiando
o estádio e o povo amazo-
nense por ter recebido do
forma carinhosa o Flamen-
go e ecrescentou que "pelos

¦ primeiros contatos já vi quo
aqui nós teremos a mesma
acolhida". Depois falou ra-
pidamente sobre seu time,
afirmando ainda não saber
se poderá contar com
Doval, e achando que o Rn-
mo será um adversário
mais dif icil que o Nacional.

A atração de sempre

Como aconteceu em
Manaus, Doval foi o joga-
dor mais solicitado pelos
torcedores que foram ao ae-
roporto receber a delegação
carioca. E ele, embora triste
por náo saber se poderá
jogar, atendeu a todos cari-
nhosamente.

Falando a respeito do
time para amanhã, Zagalo
explicou que no caso de
Doval não poder atuar, es-
calará Arilson na ponta es-
querda, deslocando Paulo
César para o meio.

Doval, entretanto, é de
opinião que poderá jogar
porque náo tem sentido
dores no joelho esquerdo:

— Nestas ocasiões eu sou
o médico. Se sentir que não
dá. não entro, pois se me
sacrificasse, estaria prejudi-
cando a mim e aos compa-
nheiros — comentou Doval.

Gríücas na c licgada

Bom treino

No treino de conjunto de
ontem, o ataque titular
atuou da seguinte maneira:
Antônio Carlos, Caio, Tadeu
e Ivair. Embora este último
tenha sido lançado na pon-
ta esquerda, sua função era
não propriamente a de um
extrema, pois caia pelo
meio quando tinha a posse
de bola, deixando aquele
setor para Gilmar.

Caio. que veio do Grêmio,
teve também uma excelente
atuação e. embora seja um
jogador de baixa estatura,
mostrou muita valentia, ga-
nhando inclusive bolas pelo
alto.

Mas o que surpreendeu ao
tccni.o e a todos os tor-

cedores no Andarai, foi o
bom entrosamento do time,
principalmente no setor
ofensivo, que tocou a bola
com inteligência criando
várias situações de perigo,
apesar da equipe reserva
ter sido armada bem re-
trancada. O resultado foi de
1 a 0 para os titulares, com
um gel de Gilmar.

A defesa também será
modificada, mas não por
questões técnicas. Teresó
entrará no lugar de Cabri-
ta, que foi expulso na par-
tida contra o Bahia, e Pau-
lo Maurício, no de Alvanir,
contundido na verilha direi-
ta.

Motivos da volta

O diretor-técnico Oto Gló-
ria disse que o time retor-
nou de Salvador ao invés de
seguir direto para Recife,
porque Tadeu, Caio e Ivair
precisavam fazer um treino
de conjunto antes da par-
tida contra o Santa Cruz,
ê se a delegação ficasse lá,
"seria uma temeridade es-
calá-los sem antes ver como
estavam física e técnica-
mente."

Um torcedor, no entanto,
perguntou-lhe se não seria
mais lógico mandar buscar
cs três jogadores ao invés
de fazer voltar toda a dele-
gação.

--- Todo o curcunda sabe
como se deita: este ditado
funciona para qualquer coi-
sa, porque nós poderíamos
ir direto para Recife, mas
se nào fomos, é porque
temes nossos motivos —
respondeu Oto Glória sor-
rindo, mas sem querer en-
trar em detalhes.

O médico José Fernandes
é de opinião que esta volta
ao Rio não prejudicará cm
nada ao time.

— Uma viagem de duas
horas não desgasta e, além
disso, o jogador prefere voi-
tar para casa e rever sua
familia do que ficar vários
dias fora — disse o médico.

Uma revelação2<
*i_
Por causa do número às

costas, no Paraná ele tem
o apelido de Jairo 46 e,
quando foi emprestado pelo
Fluminense ao Coritiba,
ficou na reserva um bom
tempo. Sua estréia foi con-
tra a seleção do Zaire,
numa partida amistosa no
Estádio Belfort Duarte. Na
excursão do Coritiba ao ex-
terior, Jairo ganharia, con-
tudo, a condição de titular
que há muito tempo era de
outro catarinense: Célio.

Os torcedores, a principio
estranharam aquela figura
alta e negra, que se movia
com grande agilidade. Em
boa forma, Jairo logo mos-
traria que é um dos melho-
res jogadores do Paraná em
sua posição, como provam
suas seis últimas partidas
de invencibilidade, a última
contra o Botafogo.

O último gol que Jairo so-
fren, foi marcado pelo
atacante Odair, do Pinhel-
ros (um dos quatro clubes

da capital), aos 31 minutos
do segundo tempo de uma
partida que o Coritiba ven-
ceu por 2 x 1. Isso foi a 20
de agosto. De lá para cá, o
Coritiba fez mais seis par-
tidas sendo duas de decisão
do campeonato e outras
duas pelo Campeonato
Nacional, não levando
nenhum gol.

E' a seguinte a cronologia
da invencibilidade de Jairo
há 554 minutos, d e p o is
daquela partida contra o
Pinheiros: 24 de agosto Co-
ritiba 4 x Londrina 0; dia
27, Coritiba 2 x Colorado 0;
dia 30 Coritiba 1 x Atlético
0; dia 3 setembro, Coritiba
0 x Atlético 0; dia 10, Cori-
tiba 1 x Palmeiras 0, e dia
13, Coritiba 0 x Botafogo 0.

O goleiro prefere não
comentar multo esta inven-
cibllidade até aqui "para
não dar azar", mas os para-
naenses estão torcendo pa-
ra que ele continue sem le-
var gols, pois deixará o Co-
ritiba em melhor posição no
Nacional.
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SETEMBRO
Dias 16 e 17

SI NC AUTO
Av. Suburbana. 3.196 a, b.
Tel.: 261-6300
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SIVA
Rua Bambina. 37
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Rio de Janeiro - GB

MESBLA
Rua Visconde do Rio Branco, 233
Tel.: (107) 7
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O Plantão funcionará aos sábados e feriados
até as 18 h e aos domingos até as 12 h.

Logo após deixarem as
malas no hotel, os jogado-
res do Flamengo foram para
o Estádio Evandro de Al-
meida, onde Zagalo dirigiu
um bate-bola e Chirol, um
individual.

Doval e Paulo César, por
recomendação do médico
Célio Cotecchia não permi-
tiu que eles saíssem do ho-
te!.

Paulo César, embora não
conheça o estádio, deu en-
trevistas dizendo que '' o
campo aqui é muito ruim
e este é um fator que nos
prejudicará tomando equi-
librada a partida."

Zagalo preferiu não co-
mentar sobre o campo, fa-
zendo questão de elogiar o
de Manaus.

--- Acredito que a partida
de amanhã será mais difícil
para nós porque o Remo,
segundo informações, joga
muito fechado, o que não
aconteceu com o Nacional
que, embora não se abrisse,
foi muito à frente.

Cerco, de 200 torcedores
assistiram o treinamento do
Fiamengo e aplaudiram Za-
nata, um dos idolos do ti-
me.

O; jogadores do F'amen-
go, ao contrário dos do Vas-
co, usaram tênis e chuteiras
de borracha no treinamen-
to.

Chirol dirigiu o treina-
mento e não permitiu que
os jogadores se esforçassem
muito principalmente por-' que fazia bastante calor.

Quando soube que o Re-
mo estava com seu time na
praia, o preparador comen-
tou:

_ Vai ser difícil para
qualquer time vencer o Re-
mo aqui. pois eles estão se
preparando com seriedade e
levam a vantagem de não
viajarem tanto.

Remo concentra
lime ria praia

A preocupação do Remo,
com relação à partida de
amanhã, contra o Flamen-
go, ficou evidenciada nos
preparativos que o técnico
João Avelino tem tido ul-
timamente: concentrou 25
jogadores num hotel, dis-
tante 80 quilômetros de Be-
lém, e está cl a n d o trei-
namento pela manhã e à
tarde.

João Avelino tomou a
providência de levar o s
jogadores a uma praia
porque está fazendo muito
calor em Belém. O time só
chegará ao estádio, três ho-
ras antes dc ser iniciada a
partida dc amanhã.

O meio-campo Tito, que
se contundiu na partida ¦
contra o Vitória, não pode-
rá jogar amanhã, pois pio-
rou depois que enfrentou o
Vasco. Este será o único
desfalque do time que po-
dera ter. ainda, a estréia do
goleiro Luís Fernando, re-
céritemente contratado ao
Paulista de Jundiai.

melhorar
Na grande área

Armando Nogiiuira

No diagnóstico dc Educação Física/
Desportos, sobre o cfual escrevi, ontem, a
coluna inteira, há aspectos animadores
como estes: o intercâmbio esportivo nos
níveis médio e superior de ensino, ainda
inexpressivo em termos absolutos, apre-
senta-se em fase de significativa expan-
são; em termos relativos, a procura de
professores diplomados, no nivel médio
ãe ensino, é crescente em iodo o país —
com o número de professores leigos de-
crescendo — e as possibilidades salariais
são favoráveis.

Além desses, outros aspectos revê-
Iam uma perspectiva otimista:

1) A indústria de material, constru-
ção e instalações de Educação Física/
Desportos/Recreação, apresentou crês-
cimento de cerca de 135 por cento no pe-
riodo de 1964/69:

2) Está surgindo, vas concentrações
urbanas mais desenvolvidas, pressão co-
munitária no sentido do atendimento das
necessidades do tempo dc lazer por meio
de facilidades para a Educação Física/
Desportos Recreação:

3) Os Estados e municípios mais
adiantados estão progressivamente des-
tinando maiores recursos às atividades
esportivas;

4) As informações de caráter noti-
cioso do setor desportivo alinham-se en-
tre os principais assuntos de interesse da
população brasileira.

Convém ainda acrescentar, na clave
do otimismo, aue a Loteria Esportiva vai
representar uma valiosa e decisiva inje-
ção de recursos e estímulos à expansão
do universo esportivo no país.
Bolas de primeira

O futebol é tema dominante na obra
do famoso caricaturi.ta Lan, em exposi-
cão na Galeria Lume, na Avenida Del-
fim Moreira. O Presidente Mediei é um
dos personagens de Lan, numa deliciosa
caricatura: Mediei, gravata rubro-negra,
radinho de pilha ao ouvido, assistindo a
um jogo no Maracanã. Por falar nas
charges e caricaturas do rubro-negro Lan,
uma pergunta que já fiz. certa vez, à
pintora Djanira: por que será que os pin-
tores brasileiros têm se ocupado tão pou-
co do futebol no talento de suas tintas?

Be volta das Olimpíadas, meu velho
colega Júlio Delamare me dá um escla-
recimento: não é certo que Mark Spitz
seja, aos 22 anos, "um velho" para as
exigências da natação. A versão de que
o nadador passa de tempo por volta dos
13 anos não tem fundamento: "O que
ocorre é que a partir dos 13 anos, via de
regra, o nadador desperta para novas
atrações da vida — o namoro, a badala-
cão, 

'a 
afirmação, enfim — e acaba des-

cuidando a forma física. Quando, porém,
o nadador se aplica, é justamente entre
os 13 e 22 anos que ele atinge o zênite
da forma. Esse é o caso de Spitz.
Como foi o caso, agora, do brasileiro
Fiolo que, aos 22 anos, fez o melhor tem-
po de toda a sua carreira, reduzindo de
cinco décimos sua marca de campeão.
/// Ainda a natação olímpica: Júlio des-
taça a australiana Shane Gould ao nível
do norte-americano Mark Spitz como fe-
nômenó da natação em todos os tempos.
Ele chama atenção para o seguinte pon-
to: Shane só não ganhou mais medalhas
de ouro porque nas provas de reveza-
mento não contou com a colaboração
com que contou, nas suas provas, o nor-
te-americano Mark Spitz. E pensando
bem, a mocinha (16 anos) é um assom-
bro: só competindo em provas indivi-
duais, isto é, ela por ela, Shane Gould
ganhou cinco medalhas em Munique:
três cte ouro e duas de prata. /// Foi
mais expressivo do que se possa ima-
ginar o resultado que o Botafogo
trouxe do Paraná, empatando com
o Coritiba. Lá em casa, o time do Cori-
tiba é um adversário mais que temível.
Que o diga o Palmeiras que, domingo
passado, deixou lá uma invencibilidade
de 57 partidas, inclusive a campanha de
campeão paulista. /// Ainda o Paraná,
os clubes da capital estão eufóricos com
a introdução do exame antidoping no
futebol brasileiro. Acham eles que o Cam-
peonato Paranaense, nos jogos do inte-
rior, é muito afetado pela deslealdade do
doping. /// Quarta-feira passada, perdi
uma excelente palestra sobre o Método
Cooper feita pelo capitão Luís Lacerda,
que é um entusiasta do revolucionário
processo de condicionamento físico. Ele
falou no pírculo Militar, na Praia Ver-
melha. /// Uma informação preciosa
para a leitora Laura Veiga Correia: o
endereço do Clube dos Aeróbicos, em
Fortaleza, é: Caixa Postal, 917, Forta-
leza, Ceará. Pode escrever ao Sr. Antô-
nio Luís de Assis Filho, que é o funda-
dor do clube. /// O jogador Paulo Cé-
sar, do Flamengo, lançou em Manaus,
agora, a moda do top-less com que as
vedetes européias andam enriquecendo
a paisagem turística das praias da Ri-
viera. Ele saiu às compras, no comércio
amazonense, nu da cintura pra cima.
Será que a direção do Flamengo está à
vontade vendo um de seus profissionais,
em viagem oficial do clube, dar seme-
llrante show de vedetismo? Convenha-
mos: o falo de uma pessoa jogar futebol
muito bem não lhe dá o direito de sair
por aí ferindo os costumes alheios.
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Iteciíe (Sucursal) — Com
a mesma equipe que derro-
tou o Brasil, em Maceió, por
2 a 0, na quarta-feira, o
Fluminense enfrenta hoje
às 201.45n., no Estádio do
Arruda, o Náutico, que per-
deu seu último jogo para o
Cruzeiro por 2 a 1. O juiz
será José Fnvilc Neto e a
paftlda é a única de hoje
pelo Campeonato Naciona!.

O Fluminense, ainda sem
Gérson, Artime e Ari Erei-
lio, está cotado como favori-
to, pois seu time vem se
apresentando bem, só tem

um ponto perdido, empate
contra o Coríntians n o
Pacacmbu. Já o Náutico
decepcionou à sua torcida
na quarta-feira, quando es-
tava ganhando de 1 a 0 do
Cruzeiro e permitiu que o
adversário reagisse c ven-
cesse no segundo tempo.

O Fluminense está bem
colocado cm seu grupo, D,
coni três pontos ganhos,
abaixo do Ceará e do Gre-
mio, que tem quatro. O
Náutico, do Grupo B, tem
três pontos perdidos e m
dois jogos.
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"Galaxie" 10 Zezinho

'?. __í_ lula '' Vasconcelos

z2j_lf2 tirar Tgíst, dt^C WendeU voltou aos treinos, foi um dos destaques, mas deve ficar fora contra o Grêmio

Zagalo diz a Travaglini
que o maior problema do
Vasco vai ser o calor

Manaus (Correspondente) — "Eu realmente
não gostaria de estar na situação de vocês no do-
mingo. Se o Flamengo, jogando às 21 horas, sofreu
tinia barbaridade com o calor, imagine a tempera-
tura oue o Vasco vai enfrentar às 16 horas. Ess^
será o~ grande problema dos times que virão jogar
aqui."'

Essa explicação é do técnico Zagalo a seu ami-
go e colega Mário Travaglini. enquanto a delega-
ção do Flamengo aguardava a hora do embarque
para Belém. O treinador do Vasco, aue tem muito
boas relações com Zagalo. explicou que foi ao Aero-
porto de Ponta Pelada apenas para abraçar o ami-
go. "mas acabamos conversando de futebol o tem-
po todo."

Conselho de P. César
— De uma coisa. Mário,

você pode ficar certo: ao
contrário do que aconteceu
contra o Remo, que atuou
numa retranca rigorosa, o
Nacional joga mais aberto.
O time recua normalmente,
mas tem um meio-de-cam-
po muito eficiente e uma
defesa sempre atenta —
continuou o técnico do Fia-
mengo na sua esplanação.

Paulo César se aproximou
dos dois treinadores, abra-

cou Travaglini o lambem
fez sua observação:

— Olha. o bom do time
do Nacional é o zagueiro la-
fcsral direito Pida. que mar-
ca bem e ainda avança
efetivamente para ajudar o
ataque. Ele chuta forte e
colocado. Renato fez pelo
menos três defesas dificili-
mas por causa dsle. Mande
o Andrada ficar atento aos
chutes de longa distancia
do Piola.

Desconfiança

Travaglini comentou aue
conhece pouco do futebol
umazonense, mas ft:z quês-
tão dc justificar que não foi
com essa intensão que pro-
curou Zagalo.

— Nos conhecemos des-
de 1950, quando da decisão
do Campeonato Brasileiro
dc Juvenis, entre as sele-
ções do Rio e de São Paulo.
Dai para cá. temos sempre
nos encontrado e conversa-
mos muito sobre os proble-
mas do futebol — frisou.

Muito !v.ibilido.-:o c modes-
tu. o que d.ixcu a imprensa
local até mesmo d.sconfia-
da, Travaglini declarou que
um empate contra o Nacio-
nal amanhã será considera-
cio como um bom resultado,
devido às circunstancias.

— E se formos derrotado..
— prosseguiu — isso náo
representará, um desastre
para a time. Estamos no
início do Campeonato Naci-
onal e esse torneio será um
perde-ganha constante.

Campo favorece

Para Mário Travaglini, o
difícil o Vasco j â con-
seguiu: ganhar do Atlético
Mineiro cm Belo Horizonte.
Quanto ao empate contra
o Remo, o técnico conside-
rou-o como um acidente.

O campo em Belém é
desnivelado e muito estrei-
to. A torcida fica muito pró-
xima do gramado e exerce
certa influência psicológica
sobre os jogadores.

E concluiu:
Pelo menos o estádio

Vivaldo Lima c muito me-
lhor. O gramado daqui é ex-
celente, permitirá que o
Vasco jogue tocando a bola,
como está acostumado. Se
por um lado o clima não é
favorável, por outro, o do
campo, nos favorece.

Ontem ã noite os jogado-

res do Vasco fizeram um in-
dividual leve no Vivaldo Li-
ma. Hélio Vigio dirigiu :;(!
minutos dc ginástica e
depois fez um treino cs-
pecial para o goleiro Andra-
ida.

O técnico Mário Travagli-
ni informou que não modi-
ficará sua equipe para o
jogo de amanhã.

— Roberto ainda não cs.í
em plena forma fisica.
Além disso, ele também es-
tá sem ritmo de jogo, pois
só ficou treinando na sele-
ção olímpica. Assim, come-
cará o Silva e depois ele en-
tra no time — disse.

A equipe está escalada
com Andrada. Paulo César,
Joel, Moisés c Alfinete. Alcir
Bougleux e Gilson Nunr.s,
Jorginho, Silva e Tostão.

Paulo Emílio usa camisa
13 do Fia para ter sorte

O técnico Paulo Emílio di-
rigiu o treino de ontem do
Nacional vestido com a
camisa número 13 do Pia-
mengo, que Zagalo 1 h e
presenteou após a partida
de quarta-feira passada,
embora lhe advertisse que
com cia não iriam os fluídos
da sua sorte.

O lateral esquerdo Almir,
que se contudiu no tornoze-
lo esquerdo num choque
com Vicentinho, é o único
problema do Nacional para
a partida contra o Vasco.
Caso ele não se recupere,

entrará o juvenil Said, já
que o zagueiro mineiro Nél-
son Sousa, que veio reforçar
o time, não está em perfei-
tas condições físicas.

Antes do treino, Paulo
Emilio conversou demora-
damente com os dirigentes
do Nacional. O motivo prin-
cipal foi a escalação do qua-
dro para a partida contra
o Vasco, mas o técnico,
demonstrando muita per-
sonalidade, afirmou:

— Ainda está em tempo
de vocês chamarem o Paulo
Amaral se quiserem.

Wendell mostra boa forma
mas Cao deve ser mantido
Wendell realizou ótimo tr?i-

no ontem à tarde, mas ainda não
tem presença garantida ra e.ui-
pe do Botafogo que enfrentará o
Grêmio amanhã, porque o técni-
co Tim pretende manter Cao, o
grande destaque na partida com
o Coritiba.

Questão de

Os jogadores fizeram inter-
val-training sob o comando do
preparador João Carlos e depois
houve um bate-bola com os go-
leiros. Jairzinho chegou tarde
porque teve de ir ao dentista, mas
fez um treino especial com o pre-
parador físico.

Na pista ao lado do campo,
sempre preocupado em melhorar
a sua atual imagem de técnico,
Tim seguiu dando várias deseul-
pas para a má fase do Botafogo.
Explicou que seu esquema está
certo, mas que para dar resulta-
do precisa ser bem executado, o

que, na sua opinião, nem sempre
acontece.

O técnico não quis definir o

O vice-presidente Xis.o To-
niáío comentou que o Botafogo
e*.:. dÍ5U~sto a contratar um po--
ip-esbiv-rda, Dosição onde se en-
con'T~. i seu ver, o maior proble-
na do time, m_s que "só compro
Lula; meu preferido, ou um joga-
dor de igual categoria."

imagem
time para amanhã, porque não
sabe ainda se promove a volta de
Wendell ou continua com Cao,
que garantiu o empate no jogo
centra o Coritiba.

Nas demais posições, entre-
tanto, não haverá mudanças. Vai-
tencir será mantido na quarta
zaga, Dorinho na esquerda e Fis-
cher no ataque. Ferreti, como de
hábito, deverá entrar durante a

partida.
Hoje haverá recreação e em

seguida a concentração nas Pai-
neiras. Além dos escalados, irão
três goleiros — Wendell, Cao e
Jair — ainda Ferreti, Tuca, Ade-
mir e Edmílson.

Proposta i
O vice-presidente Xisto To-

"rija.o 
garantiu que o Botafogo

não encerrou as suas contrata-
ções este ano, mas que só se in-
teressará por jogadores de alta
categoria.

— O Botafogo precisa de um
extrema-esquerda para arrumar

Grêmio define
se Loivo fica

O Grêmio realiza um leve
treinamento recreativo, às 9 ho-
ras de hoje, no Maracanã, quan-
do o técnico Daltro Meneses pre-
tende tirar uma dúvida que tem
para escalar o time que amanhã
enfrentará o Botafogo: Loivo ou
Carlos Alberto, na ponta esquer-
da.

INova i

Demonstrando estar muito
mudado, Daltro Meneses, assegu-
rou que a principal arma do Grè-
mio, para v^nesr o Botafogo, se-
rá a "humildade."

— Com muita humildade fa-
remos uma boa campanha —
disse.

Desde que desembarcou no
Galeão, ontem à tarde, ele não es-
conde a sua maior preocupação:
Z-quinha.

O té.nico chegou sorridente
e querendo saber como o atacan-
te do Botafogo havia se contun-
*'io contra o Coritiba. Quando

"••13 informaram que Zcquinha já
¦ ••.-• v?, recuperado e jogará ama-
nhã, seu sorriso desapareceu.

Time passa
compra dc

Depois de mais de duas
horas de compras, os joga-
dores do Fluminense .junta-
ram a sua bagagem mais de
10 quilos de toalhas, __d.s,
colchas de cama e psças ar-
t.sanais que adquiriram on-
tem no cpmércio dessa cida-
de. O time treinou ii noití-
nha.

Antes do inicio da par-
tida, marcada para as
20h45m, o chefe da dele-

>oi" Lula
de vez o time e o meu candidato
é o Lula. Se o Fluminense quiser
receber uma proposta nós a fare-
mos, e à altura do valor do joga-
dor. Fora daí só compraremos um
outro de igual categoria e isto eu

gostaria de fazer pelo Botafogo
antes do fim de meu mandato.

pela manhã
na esquerda

A escalação de Loivo torna-
ria o time mais agressive, mas
colocando Carlos Alberto o meio
de campo ficará mais bloqueado.
O fator que poderá influir na de-
cisão de Daltro Meneses é a con-
firmação da entrada de Zequinha
ou não no Botafogo.

mageni
Com exceção da ponta es-

querda, onde ele não sabe se co-
loca Loivo ou Carlos Alberto —
emprestado pelo São Paulo —
Daltro já tem o time definido:
Jair, Espinosa, Ancheta, Beto e
Eraldo; Jadir e Negreiros; Carli-
nhos, Lairton, Oberto e Loivo
(Carlos Alberto).

O fato de o Grêmio ter trei-
no marcado para o Maracanã,
esta manhã, poderá criar o pri-
meiro problema na Adeg: é que,
por ordem do presidente Sérgio
Rodrigues, nenhum clube poderia
treinar no estádio, já maltratado
devido ao excesso de jogos.

Para a reserva, o Grêmio
trouxe Deca, Tabajara, Renato,
Paulo Sérgio e Mazinho.

a tarde na
ar lesa na tos

gação. José de Almeida, vai
colocar nas camisas de cada
um dos jogadores um fumo
preto, em memória de Ale-
y.andre Borges, ex-treinador
e um dos mais famosos tor-
esdores do Fluminense em
Pernambuco. Ele m o r r t; u
anteontem quardo voltava
de Maceió, onde viu seu
time jogar pela última vez.
e tinha conversado muito
com os jogadores.

Treino
O técnico Pinheiro disse

que o Fluminense jogará
com o mesmo time que der-
rotou o CRB: — Náo vamos
com a pretensão de defen-
der ou atacar, tudo vai
depender do time do Náu-
tico. que não conhecemos
direito.

Com a contusão de Zé
Roberto, ainda não liberado
pelo médico, o time terá
Rubens Gâlaxl no meio-de-
campo.

bom
Félix explicou, enquanto

comprava uma toalha para
sua mulher, que o Náutico
é tão importante como
qualquer outro adversário.
"Se conseguirmos fazer
mais dois pontos aqui, tere-
mos uma vantagem tre-
menda, pois isso no Nordes-
te é muito difícil. Depois
ique ganhimc_ do CRB
ach.i que aquilo foi mais do
que uma vitória."

Gérson
A falta de Gérson na

equipe não preocupa o.s
jogadores nem o técnico. Pi-
nheiro afirmou que "embo-
ra Gérson seja uma força
no time. o.s outros jogadores
são muito bons e só temos
que mudar o esquema, pois
sem o Gérson o jogo será
mais corrido''.

Félix disse que " Gérson
faz falta mas nós nâo sen-
timos porque temos muitos
jogadores bons". O chefe cia
de.egaçào, José dc Almeida,
explicou que Gé-son não
veio ao Recife porque es-
tava machucado", mas mes-
mo que ele não tivesse com
problemas acho que não vi-
ria porque tem muito medo
de viajar cie avião".

José de Almeida reclamou
da tabela, alegando que "no
Norte, com quatro jogos por
semana ou mesmo dois. te-
remos rendas muito fracas.

O ideal seria que jogasse-
mos em rodada dupla, como
sugeri".

Os jogadores saíram de
Maceió uma hora depois de
aguardar no aeroporto a
chegada do avião e ontem
à tarde esperaram por mais
de três horas que o estádio
fosse liberado pela federa-
cão para poder conhecer o
gramado. Todos fizeram
compras a tarde inteira.
Hoie no banco de reservas
estarão Vitorio. Oliveira.
Sérgio Roberto, Adilton ü
Abel.

Enquanto o Fluminense
pé nianecer no Recife, o'chefe 

honorário da dele-
gacão será o General Wa!-
ter Menezes Paes, coman-
dante do IV Exército. O
general já loi diretor do
time e o.s jogadores e dlri-
gentes resolveram homena-
geá-lo.

Santos treina
tática c Pele
fica tio hotel

Salvador (Sucursal) -
Sem Pclé, que preferiu ficar
no hotel descansando, o
Santos realizou um treino
tático ontem à tarde no
campo da colônia de férias
do SESC, em Piatã, ocasião
em que o técnico Pepe ra-
solveu manter contra o Vi-
tória, a mesma equipe que
jogou contra o Sergipe.

Pele tem se queixado bas-
tante das viagens, mas dis-
se que faz questão de se
sair bem amanhã, porque
além de ser a primeira vez
que jogará contra o VitórU
"estou devendo uma boa
atuação aos baianos."

Decisão irrevogável

Quanto ao seu novo "on-
trato, Pele explicou que se-
rá idêntico ao anterior e

que este será o último, Dois
só jogará futebol por mais
dois anos. ao invés de qüa-
tro como os dirigentes ,pr.r.-.
tendem.

Este. aliás, é o único
ponto a que hão chegamoj.
num acordo. Os dirig-it'. .
insistem em fazer um con-
trato comigo pelo periodo
de quatro anos, mas poàde-
rei que não assinarei nessas
condições, preferindo aban-
donar o futebol agor% se
não definirmos logo o pró-
blema — disse o atacante. 

*

Antes de iniciar o trei-
namento o técnico Pene
reuniu os jogadores e *xpli-
cou-lhns que a partida'-!'.*
amanhã, contra o Vitória,
será uma repetição do que
aconteceu no jogo cm Ser-
gipe.

— O que enfrentamos no
domingo vai ser uma cons-
tante na maioria dos nossos
jogos. Os times preferem S2
defender com oito e as
vezes com nove. do que ir
à frente para tentar um
gol. Temos dc ter paciência
e procurar atacar de
maneira b e m inteligente,
tocando a bola com rapidez

comeUtou Pene.
Várias pessoas foram ao

campo do SESC para ver
Pele, mas embora ele não
estivesse presente, a decep-
ção não foi tão acentuada,
pois Carlos Alberto e Cio-
doaldo também possuem
grande prestígio e se viram
obrigados a dar vários au-
tógra.os.
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Flu x Náutico no Recife abre rodada do Nacional

§

Recife (Sucursal) — Com
a mesma equipe qiu: dérro-
tuti o Brasil, em Maceió, por
2 a 0, na quarta-feira, o
Fluminense enfrenta lioje
ás 20h.5m, no Estádio tio
Arruda, o Náutico, que per-
deu seu último jogo para o
Cruzeiro por 2 a 1. O juiz
será José Favile Neto e a
partida é a única de hoje
pelo Campeonato Nacional.

O Fluminense, ainda sem
Gérson, Artlme e Ari Erci-
lio, está cotado como favori-
to, pois seu time vem se
apresentando bem, só tem

Depois de tirar o gesso da mão, Wendell voltou aos treinos, foi um dos destaques, mas deve ficar fora contra o Grêmio

Zagalo diz a Travaglini
que o maior problema do

calor.7asco vai ser o
Manaus (Correspondente) — "Eu realmente

não gostaria de estar na situação de vocês no do-
mingo. Se o Flamengo, jogando às 21 horas, sofreu
uma barbaridade com o calor, imagine a tempera-
tura que o Vasco vai enfrentar às 16 horas. Esse
será o grande problema dos times aue virão jogar
aqui."

Essa explicação é do técnico Zagalo a seu ami-
go e colega Mário Travaglini. enqiíanto a delega-
ção do Flamengo aguardava a hora do embarque
para Belém. O treinador do Vasco, oue tem muito
boas relações com Zagalo, explicou que foi ao Aero-
porto de Ponta Pelada apenas para abraçar o ami-
go, "mas acabamos conversando de futebol o tem-
po todo."

Conselho dc Paulo César
— De uma coisa, Mário,

você pode ficar certo: ao
contrário da que aconteceu
contra o Remo, que atuou
numa retranca rigorosa, o
Nacional joga mais aberto.
O time recua normalmente,
mas tem um meio-de-cam-
po muito eficiente e uma
defesa .sempre atenta —
continuou o técnico do Fia-
mengo na sua esplanação.

Paulo César se aproximou
des dois treinadores, abra-

cou Travaglini e também
fez sua observação:

— Olha. o bom du time
do Nacional é o zagueiro la-
trral direito Picla. que mar.
ca bem e ainda avança
efetivamente para ajudar o
ataque. Ele chuta forte e
colocado. Renato fez pelo
menos três defesas dificili-
mas por causa dele. Mande
o Andrada ficar atento aos
chutes de longa distancia
do Piola.

Desconfiança
Travaglini comentou que

conhece pouco do futebol
amazonense, mas fez quês-
tão de justificar que não loi
com essa intensão que pro-
curou Zagalo.

— Nos conhecemos des-
de 1950, quando da decisão
do Campeonato Brasileiro
de Juvenis, entre as sele-
ções do Rio e de São Paulo.
Dai para cá, temos sempre
nos encontrado c conversa-
mos muito sobre os proble-
mas do futebol — frisou.

Muito habilidoso e modes-
to, o que deixou a imprensa
local até mesmo desconfia-
da, Travaglini declarou que
um empate contra o Nacio-
nal amanhã será considera-
do como um bom resultado,
devido ás circunstancias.

— E se formos derrotados
— prosseguiu — isso não
representará um desastre
para o time. Estamos no
inicio do Campeonato Nacl-
cnal e esse torneio será um
perde-ganha constante.

Campo favorece
Para Mário Travaglini. o

dificil o Vasco j á cori-
seguiu: ganhar do Atlético
Mineiro em Belo Horizonte.
Quanto ao empate contra
o Remo, o técnico conside-
rou-o como um acidente.

O campo em Belém é
desnivelado e muito estrei-
to. A torcida fica muito pró-
xima do gramado e exerce
certa influência psicológica
sobre os jogadores.

E concluiu:
Pelo menos o estádio

Vivaldo Lima é muito me-
lhor. O gramado daqui é ex-
celente, permitirá que o
Vasco jogue tocando a bola,
como está acostumado. Se
por um lado o clima não é
favorável, por outro, o do
campo, nos favorece.

Ontem à noite os jogado-

res do Vasco fizeram um in-
dividual leve no Vivaldo Li-
ma. Hélio Vigio dirigiu 30
minutos de ginástica e
depois fez um treino es-
pecial para o goleiro Andra-
ida.

O técnico Mário Travagli.
ni informou que não modi-
ficará sua equipe para o
jogo de amanhã.

— Roberto ainda não está
em plena forma física.
Além disso, ele também es-
tá sem ritmo de jogo, pois
só ficou treinando na sele-
ção olímpica. Assim, come-
cará o Silva e depois ele en-
tra no time — disse.

A equipe está escalada
com Andrada. Paulo César,
Joel, Moisés e Alfinete, Alcir
Bougleux e Gilson Nunes,
Jorginho, Silva ç Tostão.1

Paulo Emílio usa camisa
13 do Fia para ler sorte

O técnico Paulo Emilio di-
rigiu o treino de ontem do
Nacional vestido com r.
camisa número 13 do Fia-
mengo, rme Zagalo 1 h e
presenteou após a partida
de quarta-feira passada,
embora lhe advertisse que
com eia não iriam os fluidos
da sua sorte.

O lateral esquerdo Almir,
que se contudiu no tornoze-
lo esquerdo num choque
com Vicentinho, é o único
problema do Nacional para
a partida contra o Vasco.
Caso ele não se recupere,

entrará o juvenil Said, já
que o zagueiro mineiro Nél-
son Sousa, que veio reforçar
o time, não está em períei-
tas condições físicas.

Antes do treino. Paulo
Emílio conversou demora-
damente com os dirigentes
do Nacional. O motivo prin-
cipal foi a escalação do qua-
dro para a partida contra
o Vasco, mas o técnico,
demonstrando multa per-
sonalidade, afirmou:

— Ainda está em tempo
de vocês chamarem o Paulo
Amaral se quiserem.

Wendell mostra boa forma
mas Cao deve ser mantido
Wendell realizou ótimo trei-

no ontem à farde, mas ainda não.,
tem presença garantida na equi-
pe do Botafogo que enfrentará o
Grêmio amanhã, porque o técni-
co Tim pretende manter Cao. o
grande destaque na partida com
o Coritiba.

O vice-presidente Xisto To-
niato comentou que o Botafogo
está disposto a contratar um pon-
ta-esquerda. posição onde se en-
contra, a seu ver, o maior proble-
ma do time, mas que "só compro
Lula. meu preferido, ou um joga-
dor de igual categoria."

Questão dc imagem

Os jogadores fizeram inter-
val-training sob o comando do
preparador João Carlos e depois
houve um bate-bola com os go-
leiros. Jairzinho chegou tarde
porque teve de ir ao dentista, mas
fez um treino especial com o pre-
parador físico.

Na pista ao lado do campo,
sempre preocupado em melhorar
a sua atual imagem de técnico,
Tim seguiu dando várias deseul-
pas para a má fase do Botafogo.
Explicou que seu esquema está
certo, mas que para dar resulta-
do precisa ser bem executado, o
que, na sua opinião, nem sempre
acontece.

O técnico não quis definir o
time para amanhã, porque não
sabe ainda se promove a volta de
Wendell ou continua com Cao,
que garantiu o empate no jogo
contra o Coritiba.

Nas demais posições, entre-
tanto, não haverá mudanças. Vai-
tencir será mantido na quarta
zaga. Dorinho na esquerda e Fis-
cher no ataque. Ferreti, como de
hábito, deverá entrar durante a
partida.

Hoje haverá recreação e em
seguida a concentração nas Pai-
neiras. Além dos escalados, irão
três goleiros — Wendell. Cao e
Jair — ainda Ferreti, Tuca, Ade-
riiir e Edmilson.

Proposta por Lula

O vice-presidente Xisto To-
niato garantiu que o Botafogo
não encerrou as suas contrata-
ções este ano, mas que só sc in-
teressarà por jogadores de alta
caiegoria.

—- O Botafogo precisa de um
extrema-esquerda para arrumar
de vez o time e o meu candidato
é o Lula. Se o Fluminense quiser
receber uma proposta nós a fare-
mos, c à altura do valor do joga-
dor. Fora daí só compraremos um
outro de igual categoria e isto eu
gostaria de fazer pelo Botafogo
antes do fim de meu mandato.

Grêmio define
se Loivo _ica

O Grêmio realiza um leve
treinamento recreativo, às 9 ho-
ras de hoje, no Maracanã, quan-
do o técnico Daltro Meneses pre-
tende tirar uma dúvida que tem
para escalar o time que amanhã
enfrentará o Botafogo: Loivo ou
Carlos Alberto, na ponta esquer-
da.

A escalação de Loivo torna-
ria o time mais agressiva, mas
colocando Carlos Alberto o meio
de campo ficará mais bloqueado.
O fator que poderá influir na de-
cisão de Daltro Meneses é a con-
firmação da entrada de Zequinha
ou não no Botafogo.

pela nianliã
na esquerda

N ova imagem

Demonstrando estar muito
mudado, Daltro Meneses, assegu-
rou que a principal arma do Gré-

»lo, '>--.ra vencer o Botafogo, se-
rá a "humildade."

— Com muita humildade fa-
remos uma boa campanha —
disse.

Desde que desembarcou no
Galeão, ontem à tarde, ele não es-

conde a sua maior preocupação:
Zequinha.

O técnico chegou sorridente
e querendo saber como o atacan-
te do Botafogo havia se contun-
elido contra o Coritiba. Quando
lhe informaram que Zequinha já
estava recuperado e jogará ama-
nhã, seu sorriso desapareceu.

Com exceção da ponta es-
querda, onde ele não sabe se co-
loca Loivo ou Carlos Alberto —
emprestado pelo São Paulo —
Daltro já tem o time definido:
Jair, Espinosa, Ancheta, Beto e
Eraldo; Jadir e Negreiros; Carli-
nhos, Laírton, Oberto e Loivo
(Carlos Alberto),

O fato de o Grêmio ter trei-
no marcado para o Maracanã,
esta manhã, poderá criar o pri-
meiro problema na Adeg: é que,
por ordem do presidente Sérgio
Rodrigues, nenhum clube poderia
treinar no estádio, já maltratado
devido ao excesso de jogos.

Para a reserva, o Grêmio
trouxe Deca, Tabajara, Renato,
Paulo Sérgio e Mazinho.

um ponto perdido, empate
contra o Coríntians n o
Pacacmbu, Já o Náutico
decepcionou á sua torcida
na quarta-feira, quando es-
lava ganhando de I a 0 do
Cruzeiro c permitiu que o
adversário reagisse e ven-
cesse no segundo tempo.

O Fluminense está bem
colocado cm -seu grupo, D,
com três pontos ganhos,
abaixo do Ceará e do Gre-
mio, que tèm quatro. O
Náutico, do Grupo B, tem
três pontos perdidos em
dois jogos.

FLUMINENSE NÁUTICO
Félix Lula

Silveira Grn.i
Assis Gilson

Toninho João Paulo
Denílson Sidclci

Mírco Antônio Romero
Cafuringa Elói

Didi Paraguaio
Jair Edvaldo

Eubcns "Gal.xic" 10 Zc.inho

Lula I Vasconcelos

Time passa a tarde na
compra de artesanatos

Depois de mais de duas
horas de compras, os joga-
dores da Fluminense junta-
ram a sua bagagem mais dr
10 quilos de toalhas, redes,
colchas dc cama e peças ar-
tesanais que adquiriram on-
tem no comércio dessa cida-
de. O time treinou á noiti-
nha.

Antes do inicio da par-
tida, marcada para a s
201.45m, o chefe da dele-

gação, José de Almeida, vai
colocar nas camisas de cada
um dos jogadores um fumo
preto, em memória de Ale-
xandre Borges, ex-treinador
e um dos mais famosos ter-
cedores do Fluminense em
Pernambuco. Ele morreu
anteontem quando voltava
de Maceió, onde viu seu
time jogar pela liltima vez,
e tinha conversado muito
com os jogadores.

Treino bom
O técnico Pinheiro disse

que o Fluminense jogará
com o mesmo time que der-
rotou o CRB: — Não vamos
com a pretensão de defen-
der ou atacar, tudo .vai
depender do time do Náu-
tico, que não conhecemos
direito.

Com a contusão de Zé
Roberto, ainda não liberado
pelo médico, o time terá
Rubens Gálaxi no meio-de-
campo.

Félix explicou, enquanto
comprava uma toalha para
sua mulher, que o Náutico
é tão importante como
qualquer outro adversário."Se conseguirmos fazer
mais dois pontos aqui, tere-
mos uma vantagem tre-
menda, pois isso no Nordes-
te é muito dificil. Depois
Ique ganhamos do CRB
achei que aquilo foi mais do
que uma vitória."

rfrson
A falta de Gérson na

equipe não preocupa os
jogadores nem o técnico. Pi-
nheiro afirmou que "embo-
ra Gérson seja uma força
no time. os outros jogadores
são muito bons e só temos
que mudar o esquema, pois
sem o Gérson o jogo será
mais corrido".

Félix disse que " Gérson
faz falta mas nós não sen-
timos porque temos muitos
jogadores bons". O chefe da
delegação, José de Almeida,
explicou que Gérson não
veio ao Recife porque es-
tava machucado", mas mes-
mo que ele náo tivesse com
problemas acho que não vi-
ria porque tem muito medo
dc viajar de avião".

José de Almeida reclamou
da tabela, alegando que "no
Norte, com quatro jogos por
semana ou mesmo doi;. te-
remos rendas muito fracas.

O ideal seria que jogasse-
mos em rodada dupla, como
sugeri".

Os jogadores saíram de
Maceió uma hora depois dc
aguardar no aeroporto a
chegada do avião e ontem
i. tarde esperavam por mais
de três horas que o estádio
lesse liberado pela federa-
ção para poder conhecer o
gramado. Todos fizeram
compras a tarde inteira.
Hoje no banco de reservas
estarão Vitorio. Oliveira.
Sérgio Roberto, Adilton e
Abel.

Enquanto o Fluminense
permanece!' no Recife, o
chefe honorário da dele-
gação será o General Wal-
ter Menezes Paes. coman-
dante do IV Exército. O
general já foi diretor do
time e os jogadores e cliri-
gentes resolveram homena-
géá-lo.

Sanlos treinai
tática e Pele
fica no hotel

Salvador (Sucursal) ' 
£.,

Sem Pele, que preferiu ficar
no hotel descansando, o
Santos realizou um treino
tático ontem à tarde no
campo da colônia de férias
do SESC, em Platã, ocasião
em que o técnico Pope rs-
solveu manter contra o VI-
tória, a mesma equipe que
jogou contra o Sergipe.

Pele tem se queixado bas-
tante das viagens, mas dis-
se que faz questão de so
sair bem amanhã, porque
além de ser a primeira vaz
que jogará contra o Vitória
"estou devendo uma boa
atuação aos baianos."

Decisão irrevogável

Quanto ao seu novo °on-
trato, Pele explicou que se-
rá idêntico ao anterior e

que este será o último, pois
só jogará futebol por mais
dois anos, ao invés dc qua-
tro como os dirigentes pre-
tendem.

— Este, aliás, é o ímico
ponto a que não chegamos

.num acordo. Os dirigentes
insistem em fazer um con-
trato comigo pelo periodo
de quatro anos, mas poade-
rei que não assinarei nessas
condições, preferindo aban-
donar o futebol agora, se
não definirmos logo o pro-
blema — disse o atacante.

Antes de iniciar o trei-
namento o técnico Peiie
reuniu os jogadores e ",:;pli-

cou-lhes que a partida de
amanhã, contra o Vitória
será uma repetição cio que
aconteceu no jogo em Ser-
gipe.

— O que enfrentamos no
domingo vai ser uma cons-
tante na maioria dos nossos
jogos. O.s times preferem se
defender com oito e as
vezes com nove, do que ir
á frente para tentar um
gol. Temos de ter paciência
e procurar atacar de
maneira b e m inteligente,
tocando a bola com rapidez
— comentou Pepe.

Várias pessoas foram ao
campo do SESC para ver
Pele. mas embora ele não
estivesse presente, a decep-
ção não foi tão acentuada,
pois Carlos Alberto e Cio-
doaldo também possuem
grande prestigio e se viram
obrigados a dar vários au-
tógraíos.

T-lefolo JB
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Félix foi um dos que mais comprou, sobretudo toalhas de renda
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Nunca se editou tanto jio Brasil. A cada dia
novas editoras lançando autores

inéditos, faturando com o sucesso de best
sellers ou se especializando no grande riçgó-
cio editorial do momento: o livro didático.
Quanto às grandes casas editoras, como a
José Olímpio, transformaram-se em com-
plexos industriais, mantendo vivo seu acer-
vo de editados já consagrados pelo público
e expandindo-se em outras áreas, como a
das coleções, agora Umibém alvo de empre-
sas até então basicamente jornalísticas,
como a Abril e a Bloch

GE_ALDO JORDÃO PER.IüA, MÁRIO DA SILVA ERITO,
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Mesmo para o presidente do
Sindicato Nacional dos Editores de
Livros, Gabriel Atos Pereira, não
ó fácil definir que tipo de livro é a
principal fonte de renda das edito-
ras brasileiras, devido à grande di-
verificação existente entre ela.s.

— Muita gente ainda acha estra-
nho nue editar livros seja chamado
de nciíúcio — diz ele — e que ter-
iros como capital dc siiro, reten-
ção de lucros e mercado consumi-
dor sejam tão usados pelos edito-
res, atualmente. E' que, embora
ainda exista o idealismo, e.ste ja-
mais poderá .sobrepor-se a um pro-
cesso racionalizado do trabalho.
Hoje o idealismo entra em doses
pequenas porque o mesmo papel c
a mesma tipografia que Imprimem
o livro padrão idealista imprimem
o hest sellcr. O.s custos são prati-
c.amcnte iguais, sendo que. geral-
mente, o primeiro — cuja renda .
o editor já sabe que será menor
e mais lenta, pelo conhecimento do
mercado — por sua própria cias-
sificação vai ser mais oneroso que
o outro, já que sua tiragem deverá
ser sempre mais baixa que a dos
livros que proporcionam um pro-
cesso de comercialização mais ace-
lerado.

Volta e meia um livro estoura
no mercado, seja por jã ter sido
u .1 sucesso no exterior, seja por
fatores externos que o levem a fi-
car na moda. Na Editora Fórum,
por exemplo, o livro I.xercicios Ac-
róhicos, que explica o método de
Cooper, íoi um fenômeno de ven-
dageru.

— Geralmente os livros multo
procurados no exterior, sejam de
ficção ou não, quando chegam a
ser traduzidos já estão pratica-
mente na classificação de licst sei-
lers — diz Atos Pereira. Quanto
aos best sellers nacionais, ou são
livros encomendados sobre deter-
minado assunto, ou, quando de 11-
teratura. de autores já conhecidos,
nos quais o público, confia.

E Editora Sabiá, recentemente
incorporada ao grupo José Olim-
pio. lançou há pouco tempo alguns
livros que bateram recordes de
de vendagem, de autores bastante
populares devido à televisão, pro-
paganda excelente, se não de um
livro, pelo menos da imagem de seu
autor. Junte-se a isso o valor real
de alguns deles c mais o prestígio
da editora, e o resultado é o .uces-
so, come o de O Batizado da Vaca,
de Chico Anísio.

A pesquisa «Io mercado
— Já nos chamaram de mercê-

do livro. Na verdade, ten-
publicar só livros que ven-

usado multo este programa, lan-
çando Calado, J. J. Veiga, Guima-
rãe.s Rosa, Gilberto Freire, Jorge
Amado, que já saem com mais t.u
menos 3 mil exemplares vendidos
liara bibliotecas, o que financia
autores novos. E' este o plano do
Instituto Nacional do Livro, mas
a verba de que dispõe é tão peque-
na que o efeito ainda é mínimo.

Depois do V Encontro Nacional
de Editores e Livreiros realizado no
mês passado em Brasília, quando
o Ministro da Educação confirmou
seu repúdio ao livro único — o que
significa um crescimento normal
e gradativo do mercado consumi-
di»r do livro didático nos seus di-
versos niveis — nâo resta mais dú-
vidas de que o livro didático é o
grande negócio editorial, segundo
afirmativa dc Gabriel Atos Perel-
ra, que presidiu a Comissão Dire-
tora do Encontro. Existem finnas
que há muito tempo já estão tra-
balhando exclusivamente neste
campo, como a Companhia Edito-
ra Nacional, de São Paulo, bastai.-
te conhecida, e outras, pratica-
mente desconhecidas do grande pú-
blico, mas que são de muita efi-
ciência, como a Editora Elias, do
Rio. Entre as mais tradicionais es-
tão as editoras Livro Técnico. Agir.
Editora do Brasil, Vigília. Tabaja-
ra. Atlas, FTD, Série Cadernos Di-
dáticos. Herder. Edgar Blucher.
Trabalhando também em outros
campos, encontramos a Saraiva, a
Melhoramentos, a Enio Guazzclli e
a Mestre Jou.

— Existem tipos diferentes de co-
mercialização do livro didático, que
são as coleções, como as enciclo-
pédias Britânica e Delta Larousse.
e as da Editora José Olímpio, que
hoje têm neste campo — coleções
— n.olicamente 90.;, de ..eu lucro
E" um campo trabalhoso, como ou-
tro qualquer, e que requer um nú-
mero incalculável de funcionários
nas suas diversas categorias. TJltí-
mamente duas grandes forcas es-
tão entrando poderosamente na
linha de livros didáticos: a F.ditu-
ra Abril, de São Paulo, e a Edito-
ra Bloch. do Rio.

— Tudo cresce, as editoras como
as fábricas de cerveja. Hoje somos
uma empresa industrial, sim, pois
era impossível continuar em bases
artesanals.

Quem diz isto é Geraldo Jordão
Pereira, filho de José Olímpio, que
foi o patriarca da cultura dos anos
110. hoje transformado em indus-
trial do livro, do audiovisual, das
coleções e enciclopédias.

rários
tames
den.

A afirmativa é de Alfredo Macha-
do, da Distribuidora Recorde, editor
brasileiro de Harold Robbins que.
junto com Frank Slaughter (Miilhe-
res de Médicos), é responsável pela
maior parcela do lucro da editora.

Dos 15 livros que a Recorde edi-
ta por mês I cerca de nove inéditos
e seis reedicõesi, 80r; são de litera-
tura. a grande maioria traduções
de livros estrangeiros. Mas suas
tiragens são reduzidas porque, se-
gundo Machado, o risco é muito
grande.

— Mais que editar, o editor faz
é pesquisa de mercado. A não ser
no caso de Jorge Amado ou Érlco
Veríssimo, as tiragens são de, no
máximo, 5 mil exemplares, o que
não é edição: é pesquisa.

Afirmando que cada vez se ven-
de mais livros no Brasil, acredita
nos autores que acompanham os
gostos do público, como Jorge Ama-
do, "que abondonou temas politl-
cos e agora usa mais bom humor
do que havia antes em seus ro-
mances", ou Érico Veríssimo, "que

tornou sua literatura cada vez mais
política, mas num tipo de pesqui-
sa histórica que tem força de ven-
da."

Machado diz que a televisão nao
atrapalha a venda de livros e res-
..alta que o verdadeiro problema do
editor é a má distribuição do pro-
duto, devido à área muito grande
e ao grande nível de analfabetis-
mo no Brasil, concordando assim
com os resultados a que chegou a
pesquisa feita pelo Centro de Es-
tudos e Treinamento em Recursos
Humanos da Fundação Getúlio Var-
gas, a pedido do Grupo Executivo
da Indústria do Lf.ro, sobre a sl-
tuação editorial do pais.

Deníocràçia de
j.oneos votos

Consta ainda das conclusões a
que chegou a equipe responsável
pela pesquisa que "tanto editores
como livreiros apontaram o siste-
ma de reembolso postal como da
mais alta Importância para a dis-
tribuição de livros e para a demo-
cratização da cultura. A despeito
dessa opinião, o descrédito entre
os usuários desse serviço é muito
grande. Chega-se mesmo a pensar
que ele se encontra em extinção,
dada a precariedade como funcio-
na. Considera-se elevada a tarifa
cobrada, na maioria dos casos, 15%
do preço de capa."

— Há pontos vitais e o principal
é o correio — confirma Machado.
O preço cio porte subiu de tal for-
ma que um livro paga tanto quan-
to uma bomba-relógio. Outro pon-
to fraco é a falta de bibliotecas no
Interior. Na Alemanha. Inglaterra
e Estados Unidos o número dc bl-
bliotecas é de tal ordem que o li-
vro que for aprovado por elas já
sabe que tem assegurada venda de
metade da edição. Alfred Knòpf,
que tem sido o maior editor do
brasileiros nos Estados Unidos, tem

"Como não há
hest sellers puni

todo mundo,
as editoras foram

levadas a não
se concentrar ... em

literatura"

— Aconteceu eom a José Olímpio
um fenômeno que já ocorreu com
outras grandes editoras: temos um
acervo de editados que precisa-
mos manter vivo. São uns 40 a 50
nomes.1 entre os quais estão José
Lins do Rego, Raquel de Queirós,
Guimarães Rosa, Di.immond, Ma-
nucl Bandeira. Sérgio Buarque de
Holanda, Gilberto Freire, Gilberto
Amado, Mário Palmério, Ariano
Suassuna, e muitos outros. Todos
os anos coleções deste fundo edi-
torial são reeditadas, sendo cias,
junto com o.s livros didáticos, a
grande força da editora. Chegamos
a um ponto em que não há possi-
bilidade física de lançar novos au-
tores.

Prálica sem poesia
Queixando-se de que falta aos

editores brasileiros conhecimento
das modernas técnicas mercadoló-
gleas, Geraldo Pereira diz que es-
ta.mos vivendo uma época muito
despoc.tizada e pragmática. E acre-
dita que a literatura está toman-
do uma forma cada vez mais jor-
nalistica.

— Hoje quem mais 16 é o Jovem,
que está mais preocupado com pro-
blemas existenciais e não tanto
com a ficção. Um dos tipos de fie-
ção que o interessa é o que des-
perta a fantasia em termos de fan-
tástlco. Isto explica o sucesso de
escritores como Gabriel Garcia
Márque:_ com Cem Anos de Soli-
dão. Ariano Suassuna com A Pedra
do Reino, José Cândido de Carva-
lho com 0 Coronel c o Lobisomem.

Por outro lado. o diretor da Jo-
sé Olímpio acredita que tõda-a mo-
dèrnia tecnologia de comunicação
afasta cada vez mais o indivíduo
da leitura.

—- Mas é um fenômeno parado-
xal, porque apesar disso tudo não
posso dizer que se leia menos. O
que há 6 uma camada burguesa,
acima dos 35 anos, onde o lndivi-
duo se estabelece e vê mais televi-
são, vai mais ao teatro e ao cine-
ma. Mas uma publicidade bem fei-

ta é capaz de vender multo livro
_ veja Milho pra Galinha; Mari-
qtiinha, de Marisa Raja Gabaglla,
que vendeu 30 mil exemplares em
um mês depois da publiclcjade na
televisão. Foi uma grande vitória
da Sabiá: as vezes encontramos
pequenas editoras dando aula de
mercadologia às grandes.

Mário da Silva Brito, da Civili-
zação Brasileira, que considera o
best scller como sendo muitas ve-
zçs um fenômeno marginal, diz que
se vende de tudo um pouco.

— A toda hora recebo originais
de gente nova. quase todos numa
tentativa de literatura expcrlmcn-
tal que nem sempre uma editora
estruturada industrialmente pode
editar. Quanto aos autores consa-
grados, vendem no mesmo ritmo.
O problema que enfrentamos é a
deficiência de distribuição do livro.
No momento em que se conseguir
no Brasil edições de grandes tira-
gens. chegaremos ao baratoamen-
to do livro e à democratização da
cultura.

Ele acredita que o livro, no Bra-
sil. é pouco anunciado, "mesmo por-
que as tabelas de publicidade são
multo caras e oneram cm demasia
o preço do livro."

— Ainda não se chegou a um
processo perfeito dc industrializa-
ção do livro. Evidentemente que
progredimos multo nos últimos 20
anos, mas chegou a hora de uma
racionalização de tudo.

A iniciativa de José Olímpio,
na década de 30 —- diz Sebastião
Lacerda, da Editora Nova Frontei-
ra — hoje é impossível, entre ou-
trás coisas, porque ele não se esco-
rou só nisso. Na época editava Ca-
mus, Cronin. A própria Civiliza-
ção, que conseguiu mima certa
época um pioneirismo nos dois la-
dos — lançamento de autores no-
vos e traduções — hoje não íaz
mais isso.

Mas apesar disso editar é nm bom
negócio, pois ainda se continua a
escrever romances, poesias e. além
disso, tudo hoje passou a ser con-
sumido através de livros: ioga. ma-
crobiótica. horóscopo e biografias.

Afirmando que o Brasil está mais
na linha da França que na dos Es-
tados Unidos. Alemanha e Ingla-
terra, vendendo mais romances que
não-ficção, seja brasileiro ou não,
Sebastião lembra que há um pro-
blema que toda editora enfrenta,
"e que foi o que levou o Fernando
Sabino e o Rubem Braga a vender
a Editora Sabiá."

Você começa a entrar num
esquema em que sua linha edito-
rial se esgota, obrigando a que se
abra o leque, lançando outros gê-
neros de livro, como a.s edições dl-
dáticas. Como não há best sellers
para todo mundo, as editoras foram
levadas a não se concentrar só em
literatura.

Grandes complexos
Com a expansão da Indústria dc

livros, vão surgindo complexos In-
dustriais formados de diversas fir-
mas, como acontece com o grupo
liderado pela LTB e AGGS, que
possui ainda a ESPED, expansão
editorial formada pela distribuído-
ra ESPED, a Editora Expressão e
Cultura e a Editora Liceu. As fir-
mas agem em campos inteiramente
diferentes, com faturamentos inde-
pendentes e mais ou menos equlva-
lentes. A primeira publica obras
gerais e a segunda especializa-se
em livros didáticos de Português e
Geografia. Na Expressão e Cultu-
ra sáo publicados quatro livros por
mês. sendo um obrigatoriamente de
autor brasileiro, por decisão da
própria editora. Como não tem
grandes nomes em seu fundo edi-
torial. todos já comprometidos com
outras editoras (o grupo tem só
cinco anos), .procura jovens autores
premiados, editando os primeiros
lugares do Prêmio Walmap.

Nos fortalecemos com Isso —
diz Dá cio de Almeida, da Expressão
e Cultura. — Procuramos também
reeditar autores consagrados, como
Autran Dourado, cuja ópera dos
Mortos foi relançada por nós. Te-
mos ainda alguns best sellers que
mantêm tuna projeção fantástica,
vendendo de 5 a 10 mil exempla-
res. O Chelão, de Mario Puzo, por
exemplo, em 15 meses já vendeu 135
mil exemplares e esperamos que
venda mais GO mil com o lança-
mento do filme.

Além desses, alguns livros de fie-
ção cientifica, como os de Isaac
Aslmov c Arthur Clarkc I autor de
2001: uma Odisséia no Espaço) e
ainda os de Philip Roth (Compie-
xo dc Porlrioy), mantêm a edito-
ra. Entre os nacionais, Dácio cita
como lucrativos Flicts, de Ziraldo,
Jogo Aberlo, de Mauricio Cibula-
res c Labirinto, de André Figuclre-
do.

A formação de grupos como o
nosso só traz vantagens. Fazemos
nossa própria distribuição, a AGGS
í Artes Gráficas) e a LTB (Listas
Telefônicas Brasileiras) são multo
usadas nos Estados. Uma firma
ajuda a outra, o que facilita tudo.
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Clarice Li spector
Psicanálise e Psicoterapia
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COMO 
Psiquiatria interessa a

todo mundo, resolvi há tem-
pos entrevistar um às no as-

sitnto para uma revista e não sei por
que terminou não sendo publicada:
prof. Cincinato Magalhães de Frei-
tas. Ele é docente-livre da ClínicaPsi-
quiátrica da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, diretor do Instituto de Psi-
quiatria da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, membro da Associa-
ção Mundial de Psiquiatria, ex-pre-
sidente da Associação Psiquiátrica do
Rio de Janeiro. Ê, portanto, mais do
que credenciado.

O que pode a Psiquiatria fa-
zer hoje por um homem mentalmen-
te doente? — perguntei-lhe.Muito. Sem força de expres-
são, podemos afirmar que nenhuma
outra especialidade médica extra
niais do que a Psiquiatria. Ah, se a
ética permitisse, quantos nomes Uns-
tres e notáveis poderíamos apontar e
que se curaram com tratamento
psiquiátrico!Qual a diferença básica entre
a Psiquiatria e a Psicanálise?

Parece-me que a jornalista
px-etende uma definição de minha
parle, quando, ao formular a pergun-
ta, de certo modo encampa a crença
de ser a Psicanálise adversária da
Psiquiatria. Não sou psicanalista,
sou apenas psiquiatra. Tenho em face
da Psicanálise posição definida. A
sua contribuição para o progresso da
Psiquiatria é inegável. Como terapêu-
tica tem indicações precisas. As suas
limitações, contudo, são grandes. No
terreno da psicose, até agora ainda
está no terreno da pesquisa, e a psi-
coterapia de grupo, tentativa técni-
ca que rdsa atingir maior massa de
clientes e parece abrir novas perspec-
Uvas. A Psicanálise ou Psicoterapia
Analítica é um método terapêutico.
Os psicanalistas são exclusivistas.
Todos os demais métodos de trata-
mento situam-se no campo da Psi-
quiatria. Psiquiatras e psicanalistas
mais experimentados entendem-se
muito bem. Alguns ainda muito jo-
vens é que julgam a Psicanálise oni-
potente. A maior restrição que se faz
à Psicanálise reside na impossibilida-
de de atingir a grande massa de
doentes. Tratamento caro e de lon-
ga duração reserva-se exclusivamen-
te a uma pequena elite privilegiada.
Não se pode conceber tal procedi-
mento em Medicina. Urge, pois, uma
revisão da técnica no sentido de en-
curtar o tratamento que é, sem dú-
vida, válido e, desta forma, tornar-
se acessível a maior número de pa-cientes.

O senhor manda alguns de
seus pacientes para um analista?

Mando. A quase todos os
analistas do Rio, pelo menos os mais
conhecidos, tenho enviado pacien-tes, não só após debelada a faseaguda de certas doenças, como tam-
bém casos cuja terapêutica é essen-
cialmente analítica. Devo acresceu-
tar que, em contrapartida, recebo
muitos pacientes enviados por ana-
listas para tratamento psiquiátrico.

f— Quais são os casos para a
análise e quais os casos para Psiquiá-
Iria?

São indicados para a análise
os casos clínicos que exigem trata-
mento psicoterápico e que a Psicote-
rapia comum de reasseguramento,
de esclarecimento, de apoio, etc, não
é suficiente para levar o paciente à

cura. Há, nestes casos, necessidade
de maior profundidade da técnica,
competência dos psicanalistas. Os
demais casos exigem tratamento
psiquiátrico propriamente dito, res-
salvando-se que Psicoterapia Analí-
tica não deixa de ser terapêutica psi-
quiátrica.Uma pessoa dada como men--
talmente curada pode ler recidiva da
moléstia? E em que casos?

Não se pode afirmar num
caso concreto que, depois de comple-
tamente curado, haja a fatalidade da
recidiva, até mesmo em doenças, por
exemplo, como a psicose maníaco-
depressiva, tida como característica-
mente recidivante, doentes há que so-
freram apenas um surto durante to-
da a existência. Mas só as doenças
imtinizanles oferecem esta garantia,
sem fugir a exceções, embora raras.

— A Psiquiatria pode curar defi-
tivamente?

O conceito de recuperação em
Psiquiatria difere do conceito de cura
das demais doenças. Afinal, qual o li-
mite exato entre o normal e o anor-
mal? Considera-se recuperado em
Psiquiatria todo aquele que se torna
capaz dé retomar suas atividades
anteriores à doença. E isto é obtido,
na maioria das vezes, definitivamen-
te. Há também a cura parcial, quan-
do o paciente, embora'não reassu-
mindo totalmente a sua capacidade,
o faz em parte, mas de um modo sus-
ceptível de prover a sua existência.

Que é que o senhor acha dos
métodos assistenciais psiquiátricos
em prática nos hospitais públicos do
Brasil?

Muito aquém dos países de-
senvolvidos. Entre estes, para citar
apenas um. a Inglaterra — defron-
lando-se com o aumento progressivo¦ das internações, e conseqüente su-
pérlotação dos hospitais — iniciou
uma reforma baseada na terapêuti-
ca comunitária, transformando o
hospital em verdadeiro instrumento
de tratamento, com a adoção da te-
rapêutica no seio da própria família,
a instalação de numerosas clínicas
externas, o hospital-dia, o hospital-
noite, as oficinas protegidas, um bom
serviço social psiquiátrico, a criação
de leitos psiquiátricos em hospitais
gerais. Tudo isto acabou com a su-
pérlotação, os hospitais passaram a
dispor de vagas à vontade e, em ai-
guns lugares, a tendência é fechar
hospitais por se tornarem desneces-
sários. No decurso do tratamento psi-
quiátrico, o hospital já não é uma
etapa indispensável em muitos ca-
sos e, quem sabe se em futuro não
muito remoto, se transforme em
museu ou tenha outro destino. No
Brasil, apesar dos esforços de todas
as direções do Serviço Nacional de
Doenças Mentais, a assistência psi-
quiátrica é bem indicativa do país
subdesenvolvido, mesmo porque a
grande ênfase da política sanitária
brasileira, no que toca pelo menos ao
vulto das verbas, é dada às endemias
rurais e o próprio Ministério da Saú-
de anuncia que só se acha empenha-
do na luta contra os transmissores.
Em outras palavras, luta contra os
mosquitos e, no dizer de Stanislaw
Ponte Preta, "estamos perdendo a ba-
talha." 0 problema ãe saúde mental,
nos países desenvolvidos, é problema
número um de Sailde Pública e diz
respeito às relações do homem com o
lar, com o trabalho e com a so-
ciedade.

A ÁR VORE
EM FESTA

IEONAM DE AZEREDO PENNA

Apesar de festejada desde a Antigüidade,
a árvore tem sido muito esquecida

nos últimos tempos e é uma
das vitimas do urbanismo irracional.

No Rio, a 21 de setembro,
estaremos comemorando o seu dia, uma

oportunidade para um encontro
de sentido elevado e de grande beleza

A Festa da Arvore sempre
existiu em todos os paises
cia Europa, Ásia e Afrlna
desde tempos remotos, po-
rém com o caráter de um
costume popular ou de uma
cerimônia mitológica.

Regularmente era esta
lesta celebrada pelos povos
antigos ao entrar a Pri-
mavera, nos países em que
a.s estações do ano têm ca-
racteristlcas evidentes; on-
de as estações são pouco
cl 1 í e rendadas escolhia-se
para a celebração uma data
que tivesse íntima relação
com o começo das chuvas
ou a preparação da terra
para as plantações. Em ou-
tros lugares era comemora-
da nos dias das vlndimas
'colheita de uvas).

Esta celebração era prin-
c i p a 1 m ente manifestada
com excursões de jovens e
moças a determinados lo-
cais onde a natureza se
apresentava melhor e"ngala-
nada com sua vegetação
florida. Ali se sucediam as
danças regionais, semelhan-
tes às da idade do ouro da
Grécia Antiga, com canções
alusivas àdoce estação pri-
maveril e aos dons e bene-
ficios que as árvores prodi-
galizam, ao som de instru-
mentos rústicos e de quan-
tas manifestações de sã ale-
Síria' era capaz de pro-
duzir o espirite h u m a n o
daqueles tempos felizes, ain-
cia não intoxicado pela po-
luiç.ão ambiental dos gases
deletérios de u m a civili-
zação mal entendida.

A MÃO DO HOMEM

Mas a oficialização ci o
Dia da Árvore deve-se ao
Governo do Estado de Ne-
braska, nos Estados Unidos.
Coní-a-se que, como a natu-
reza tivesse negado àquela
região norte-americana o
beneficio da existência de
árvores, apresentando-a
com um aspecto desértlco,
teve o patriota J. Sterling
Morton a idéia de pregar
entre seus conterrâneos que"a mão do homem podia su-
prir com sua força de von-
tado, o esquecimento cl a
natureza, mediante a plan-
tação de árvores. nos sitios
onde elas não existissem.''
E, para dar um exemplo
vivo e comprovar a exati-
dão de sua profecia, dedi-
cou-se, ele mesmo, à árdua
e patriótica tarefa de plan-
tar árvores de diversas
espécies, apropriadas ao cli-
ma e ao solo daquela re-
gião. no que foi secundado
por um grupo de homens de
boa vontade.

Como um estímulo aos
brilhantes resultados ob-
tidos, o Governo de Nebras-
ka promulgou então uma
lei pela qual se instituía
oficialmente o Dia da Árvo.
re, fixando para sua ceie-
bração o dia 22 de abril de
cada ano, por ser essa a
data do nascimento de J.
Sterfing Morton.

Esta festa era celebrada
indo os altos funcionários
do Estado a lugares despro-
vidos de vegetação, seguidos
de todos os e m p r e g a d o s
civis e militares, professores
e alunos das escolas, opera-
rios e público em geral, que
procediam à plantação de
árvores e a construção de
grades ou cercas protetoras.
Como fruto de tão útil rea-
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lização as antigas e deser-
tas planícies de Nebraska
contam* atualmente com
mais de 300 milhões de
plantas de todas as fami-
lias, espécies e variedades
e constituem uma paragem
de inefável beleza natural.

Desde então o exemplo do
Governo de Nebraska come-
cou a ser secundado pelas
demais nações do mundo
civilizado, as quais, cientes
da grande importância
material e da alta sigrçifi-
cação simbólica de tão belo
costume, trataram de criar
oficialmente a Festa da Ar-
vore ou Dia da Arvore,
determinando a data mais
apropriada para sua ceie-
bração, dc acordo com os
fatos e características de
cada povo, e cuidado de
dar-lhe a maior pompa pos-
sivel.

NO INÍCIO DA
PRIMAVERA

O Brasil foi um dos pri-
meiros paises a comemorar

O amor às árvores
é uma característica

dos povos civilizados

o Dia da Arvore, que ficou
estatuído para a data de 21
de setembro (inicio da pri-
mavera) de cada ano, sendo
comemorada especialmente
nas escolas e colégios, com
o plantio de árvores típicas
de cada região, em sole-
nidades presididas por ai-
tas autoridades.

Posteriormente, no ano
de 1965, o Governo brasi-
leiro houve por bem trans-
formar o Dia da Arvore em
Festa Anual das Arvores,
determinando (Decreto n.°
55795, de 24-02-65) que a
Festa Anual das Arvores,
em razão das diferentes ca-
racteristlcas íisiográíico-
climáticas do Brasil, será
comemorada durante a úl-
tima semana do mês de
março nos Estados do Aore,
Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí. Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe e Ba-
hia e Territórios federais
do Amapá, Roraima, Fer-

nando de Noronha e Ron-
dònia; e na semana com
inicio no dia 21 de setem-
bro, nos Estados do Espirito
Santo, Rio de Janeiro, Gua-
nabara, Minas Gerais,
Golas, Mato Grosso, São
Paulo, Paraná, Santa Cata-
rlna, Rio Grande do Sul e
Distrito Federal.

Vê-se, pois, que a Festa da
Arvore origina-se dos tem-
pos mais remotos e que tem
um caráter universal. Igual-
mente se evidencia que
todos os povos da terra, ao
celebrar anualmente a Fes-
tá da Arvore, não fazem ou-
tra coisa senão render um
tributo de carinho e gra-
t.idão a esse munificente
fator da natureza que se
desfaz em benefícios, dádi-
vas <? favores para a hu-
manidade; e que tal tributo
se destina a desenvolver no
espírito coletivo os sen-
timentos do culto à árvore,
o qual deve manifestar-se
preferentemente na pro-
pagaçáo, fomento e pro-
teção das plantas, para que
nossos descendentes possam
desfrutar desses mesmos
dons e benefícios que pro-
digalizam as árvores.

Assim como celebramos
periodicamente, com mani-
festações de júbilo e agra-
decimento. o natalicio dos
heróis e patrícios que forja-
ram nossa nacionalidade, a
glória dos grandes escrito-
res e poetas que fazem
ecoar o nome da Pátria e o
brilho de nossos feitos he-
róicos eni todos o.s quadran-
tes do Universo, a conquista
científica dos sábios que
consagram suas existências
e seu. conhecimentos na lu-
tá contra a dor e as agres-
.soes da morte prematura,
assim também somos obri-
gados a celebrar a vida das
árvores, a dispensar-lhe
toda a classe de cuidados
em regras, adubaçüo, podas
e remédios contra pragas e
insetos daninhos, porque
sem elas seria impossível
nossa subsistência e o espi-
rito careceria de sua prin-
cipal fonte de beleza natu-
ral, de saúde vivificante, ds
sãos .divertimentos e do
gratas emoções.

Benditas sejam as árvo-
res, esses multiformes c
maravilhosos florões que
Deus colocou em todas as
latitudes do globo para divi-
nizar o- lodo da terra e o
barro de nossa própria con-
textura humana; para obri-
gar-nos a levantar os olhos
e o espirito às regiões do
Eterno em reconhecimento
da suprema perfeição que
andina, caracteriza e en-
grandece o excelso prodígio
de sua. obra incomparável.

As árvores, quaisquer que
sejam suas formas, aspectos
e dimensões, encarnam e
representam a alma da pai-
sagem, e esta se estampa
com tintas de perenidade
aos olhos de todos, se repro-
duz nas fontes do espirito
e se projeta nos paramos
distantes da memória e da
lembrança; nenhum ser hu-
mano, por insensível que
seja, poderá esquecer aque-
ias árvores paternals, aque-
ias paragens agrestes, do
horto familiar ou das cer-
canias de seu lar, onde
transcorreram os {lias mais
felizes que o destino propor-
ciona aos mortais: os dias
da'infância e da juventude.

VAMOS AO TEATRO

TEATRO MIGUEL IEMOS — R. Miguel Lemos, 51-H

E5THER TARC1TANO (arrepiada do ano) apresenta a revista

"QUANTO MAIS PU...RA MELHOR"
de luiz Cláudio A. Cury e Esther Tarcitano

comi ZÉLIA MARTINS, RONNY CÓCEGAS, MIROSLAVA

(atração internacional), DEBORAH (Chacrete), KAIU (a mulher pecado)

e sensacionais STRIP-TEASES. Hoje, às 20,30 e 22,30 hs.

Reservas e informações: 236-6343

TEATRO DE ARENA DA GB.
LARGO DA CARIOCA - TEL. 222-5435

domQUíXOUei-f
tsajgp

ESTRÉIA DIA 19, AS 21,30 H5.
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TlflíROEHRÜDOR apresenta _ _
DERCY GONÇALVES

NA TRAGÉDIA SUPER-COMICA •¦»_-". _¦. :: ¦__¦"MflRGiMnua"
OS MORGINULlZaDOS

DE ABÍLIO PEREIRA DE ALMEIDA». DIR. FRED1 KLEEMANN
HOJE, AS 20 E 22 HS. - RES.: 232-8531

Desconto 50% para esludantes até 25 anos

revista chuchu-belaia

Do 3.° a sób.: 18,15, 20 e
22 hs. — Dom.; 19,15 e
21,15 hs. 50% desc. p/
estuds. cm qualquer dis

com a estrélíjjlma NÉLIA PAULA, o impagável TUIUCA, a volla dc
V.ra Reoina s as atrações JERRY Dl MARCO e MAGDA TELLES (ve-

dele-revelação). 10 strlp leasesl Chacretcsl Harpldelesl Silvelesl
1EA1RO CARLOS GOMES (Pça. Tiradentes). Tel.: 222-7581

GOV. EST. GB. - SCDT — Dep. Cult. - Div. Teatro
ÚLTIMA SEMANA SUPER POPULAR

SILVA FILHO apresenta

DAQUILO QUE
VOCÊ GOSTA

A PENA E A LEI
DE

ARIANO SUASSUNA

5,00
10,00

Dir.: luiz Mendonça. — Coni Haroldo do Oliíeira, Roberto Ron«y c

grande elenco. — Uma produção de Gastão Noguoir» _ Pedro Porlirio.
HOJE, AS 20,30 E 22,30 HS., no TEATRO SANTA ROSA

R, Visconde do Pirajá, 22. - RES.: 247-86.11

Teatro "me GLORIARESERVAS 265-34361

PAULO GRACIND0 GRACINDO JR.
O JOGO DO CRIME

Dir. e trnd.: JoSo Bethencourt.
Hoie, às 20 e 22,15 hs. - Rua do Rússel, 632 - Fácil estacionamento

8,« MES DE SUCESSO°° ^m*WÊessms^amM
JMA NOITE COM
CHjCOBNÍÍlO

•^.n*»

^J§|Ls*s=ds|
DIr.OswaldoL.ouro.ro
Dlr. musical Soverino
Ffll.o»Cen.CyroD_l
No.o«Part.Tump_7

om_i.in.oi_ fil
4a., 5a. • ón.folra J» 21,30 hora» — Sib.: 22,30 hora» (sessKo

única) — Dom. ãs 20.30 horas

5_te-_5_-_; .¦i,,W.--i_. f " ',ss

Gov. Est. GB. - Secret. Educ. Cult. - Com. Est. Cult

Com. Ei,p. Teatro

ÚLTIMAS TEMPORADA
SEMANAS POPULAR

12,00 - Estuds.: 6,00

ESQUINA PERIGOSA
TEATRO DE BOLSO - LEBLON

TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 209/A - Res.: 287-0871

S.anton gosta d» Olga, que gosta do Robert, quo gosta do Batly, qu»
já gostou do Stanton. E Frida • Gordon? Só mesmo vendo

ESQUINA PERIGOSA
de J. B. Prloslloy

Direção: Aurimar Rocha — Cenário: Carlos Perry
Figurinos de Fino Spor» e Catnillo Boutiquo

Com Aurimar Rocha, Carlos Eduardo Dolabella, Célia Coutinho, Ivcns

Godinho, Rachel de Biase, Rita do Cássia « Wanda Critiskaya

Hoje, às 21 e 22,45 — Amanhã, vesp. às 18,15 hs.

TEATRO FONTE DA SAUDADE apresenta
a música livre de

HERNETO PASCHOAL
c seu grupo

ESTRÉIA 3,°-FEIRA, DIA 19, ÀS 21 HORAS

A\r. (.pitado Pessoa, 4866 - Rei.! 266-3468
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AMBIENTE NOBRE PÁTÍA O SEU LAR
fl. COTO. DE ROMFIM W» 5)2

TEL. -Gfl-9750 — 2B8-5B2,

CAMISAS DENNER
A nova linha
exclusiva para
Primavera/Verão 72
você encontra no

ruberrrs
moda masculina '
Rua Francisco Sá, 36 A '•
— a parada obrigatória
para quem quer •
elegância.

ZÓZIMO O reinicio da saison em Paris afirma definitivamente a
jaqueta como o maior hit da moda para o inverno euro-
peu. As jaquetas curtas e com zíper podem ser usadas
com calças do mesmo tecido ou não

ALMOÇO DE
HOMENAGEM

Na sala reservada do Ter-
rasse Clube, o Procurador Álvaro
Americano reuniu ontem um
pequeno grupo para despedir o
Embaixador José Manuel Pra-
goso.

Estavam presentes o ex-Go-
vernador Negrão de Lima, os
Embaixadores Geraldo Eulâlio
rio Nascimento Silva c Miguel do
Rio Branco, o presidente da CNI,
Sr. Tomás Pompeu de Sousa
Brasil Neto, os Srs. Gustavo
Afonso Capanema, José Cola-
grossi, Didu de Sousa Campos e
Gustavo Magalhães, bem como
os diplomatas portugueses An-
tónio Bandeira e Fausto de Al-
buquerque.

VAIVÉM

O Itamarati monta cm ou-
tubro. em Brasília, uma indivi-
dua! do pintor Lula Cardoso Ai-
res, cm substituição ã mostra da
coleção de peças de arte sacra
rie Abelardo Rodrigues, encerra-
do com o maior sucesso no
dia 7.

Segue na segunda-feira pa-
ra Roma pela Air France a Sra.
Branca de Melo Franco Alves,
a única mulher latino-amerl.a-
na a fazer parte do Conselho
Laical do Vaticano.

A Sra. Mlml Lafer seguin-
do, from São Paulo, para uma
temporada na Eurojia.

TURISMO NA BAHIA

Quando era presidente aa
Embratur o Sr. Joaquim Xavier
da Silva, nasceu a idéia de se
transformar o convento do Car-
mo. em Salvador, uma obra do
século XVII. numa pousada, a
exemplo do que fizeram com
.seus fortes e conventos antigos
a Espanha e Portugal.
O Pois a o Ora é hoje uma rea-
lidade e deverá se tornar, depois
de inaugurada, dia 2 de julho
de 1973, num dos pólos de atra-
ção turística da Bahia. Tudo es-
tá sendo feito, como manda o
figurino, com a supervisão do
Patrimônio Histórico.

Por exemplo: os apartamen-
tos, em número de 72, serão as
antigas celas dos frades, eviden-
temente melhoradas em seu
conforto e dotadas de banhei-
ros. Tanto o mobiliário dos
quartos, como das demais pe-
ças. será antigo e para tanto,
na mediria do possível, estão
.sendo restaurados armários, me-
sas. cadeiras, etc. como eram
originalmente. Agora, o reqüin-
te máximo: as mesas do bar
serão mesas de sacristlá autên-
ticas. da época, que estão tam-
bem sofrendo trabalhos de res-
tauração.

Depois da
première de

Cabaret, Lisa
Minelli, estrela

do filme,compareceu à
festa organizada

no saguão do
próprio Cinema

George V, nos
Cliamps Elysées,
para comemorar

a apresentação,
acompanhada
do manequim

Marisa Berenson
e de Joel Greij

El 
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INTERNACIONAIS

Petula Clark é mãe pela
terceira vez: násueu esta sema-
na seu primeiro filho liomem,
Patrick.

Juliet Prowse e John Mc
Cook reanunciando seu casa-
mento para breve. Para quem
não se lembra, a dançarina es-
tava de casamento marcado pa-
ra agosto mas teve que voltar
da porta da Igreja para dar à
luz às pressas a um menino, fi-
lho evidentemente do noivo.

O cosmonauta Scott Carpen-
ter, hoje um próspero homem
de negócios, casou-se pela se-
gunda vez. agora com a filha
rie um rico produtor de Ilolly-
woòdi

"TOURNÉE"

O pianista Jacques Klein
recebeu o roteiro da tournée
programada para n ano que
vem. JK começa dia 9 rie ja-
neiro com um concerto no Royal
Festival Hall, rie Londres, e ter-
mina em fins de maio com uma
excursão de 18 dias pela África
do Sui.

Em março, entretanto, o
pianista interrompe por uns
dias a tournée para p.star pre-sente á reabertura, no Rio. da
Sala Cecília Meireles.

CONTRAPONTO

De volta da Europa. Al
Abitbol fará o lançamento rie
novas coleções até o fim do
mes. Antes, programou, com, ini-
cio hoje, uma liquidação paraa sua Sir Anthony.

O assunto de p-
Voltarei hoje. com mais de-

lalües, ao assunto da restituição
h Sra. Perla Lucena Mattinson
das maravilhosas peças dc arte
chinesa roubadas dc seu apar-
Lamento cm Paris por um Ja-
drão meses atrás.

Um dia, por acaso, a Sra.
Perla Mattinson foi em compa-
nhia dc uma amiga à galeria de
objetos dc arte dc ..aeques Kugel.
uma das mais famosas lojas dc
antigüidades de Paris, .notou
dois pares de vasos que reconhe-
ecu como tendo sido roubados
dc sua casa alguns meses atrás.
O Não tocou no assunto c
quando chegou cm casa comuni-
cou u lato ao seu marido, Sr.
Graham .'Mattinson, que dois
dias d c )i ois apareceu na
galeria acompanhado dc um ins-
pelor dc policia, o qual, por sua

ans
vez, pediu para consultar o livro
de compras de Jacques Kugcl.
No livro figurava a data dc aqui-
sição dos vasos bem como o pre-
ço pago por cheque a uni outr_
antiquado parisiense ali identi-
ficado .

M. Kugel. a pedido do Sr.
Mattinson, entregou-lhe os va-
sos e, graças às indicações for-
necidas, a policia está procuran-
du ate hoje seguir a pista para
encontrar outros objetos rouba-
dos na mesma época.

Como último detalhe, um
registro sobre a boa fé dc _!.
Kugel, cuja honestidade e pu-
reza de intenções jamais foram
colocadas em dúvida, não tendo
sido preso, processado nem in-
comodado dc qualquer outra
maneira.

O cineasta Jorge Dias fil-
mando um curta-metragem so-
bre a obra de Lígia Pape e An-
tônlo Manuel, com a participa-
cão especial de Lígia Clark.

O pintor Mariabu Mabe ga-
nhou de presente do Sr. Adolfo
Mayer. seu amigo e coleciona-
dor, um relógio especial para
marcação do tempo de duração
das partidas de golfe.

BOAS GARGALHADAS

O Ministro Expedito Resen-
de — a maior autoridade do

j Itamarati em matéria rie bacia
! do Prata — recebeu com boas' gargalhadas as especulações da
: imprensa argentina de que ele

estaria desaparecido de Brasi-
lia "fazendo sondagens junlo á
ONU. em Nova Iorque, a respei-
to cio problema dc consulta
prévia para á construção da
barragem nas Sete Quedas."

A Assembléia da ONU.
aliás, promete ser quentisslma
este ano para o Brasil. Além
da questão das Sete Quedas, há
a preocupação de que seja elei-
to um representante brasileiro
para o Conselho Econômico-
Social. Para ambas as questões,
o Chanceler Mário Gibson já
disse que confia na extrema ha-
bilidade rio Embaixador Sérgio
Armando Frazão.

LANÇAMENTO

O Embaixador dos Estados
Unidos e a Sra. Wliliam Roun-
tree e os Harry Stone lançam,
este fim dc semana em Brasi-
lia. com um jantar na Embai-
xada americana, o filme The
Godjather.

Entre os convidados, a só-
ciedade brasiliense, alem. ob-
viamente, de autoridades gover-
namentais.

A CÉSAR O QUE É
DE CÉSAR

Os russos estão até hoje
sem entender a ausência rio jo-
gador de basquete César no ti-
me brasileiro que foi a Munique.
Na excursão feita este ano pelanossa seleção de basquete à Eu-
ropa, César fez 40 pontos num
jogo Brasil x URSS realizado
em Moscou, deslumbrando os
soviéticos. Estes, quando viram
a nossa seleção chegar em Mu-
nique. ficaram morrendo dc me-
do, achando que tínhamos um
supèrtime, no qual não havia
lugar para um craque da cate-
goria de César.

No que. alias, como se viu,
estavam redondamente enga-
nados.

ESCLARECIMENTO

O professor José Carlos
Barbosa Moreira esclarece que
sua participação no projeto do
novo Código de Processo Civil
se restringiu a assistir, em cará-
ter extra-oficial, às reuniões
realizadas nesta cidade, a con-
vite do professor Luis Machado
Guimarães e do desembargador
Luis Antônio dc Andrade, que
integraram a referida comis-
são, e através dos quais ele for-
mulou algumas sugestões.

E mais: não compareceu
até esta data à Câmara dos
Deputados para prestar esclare-
cimentos sobre a matéria por-
que não recebeu convite algum
nesse sentido. E nem está es-
crevendo um artigo sobre o as-
süntq.

ZIGUE7AGUE

Casam-se dia 29 na Glória
do outeiro, Vilma Camargo
Teixeira e Nilton de Almeida
Lima. Lua-de-mel na Europa.

A Sra. Mira Perry decola
no dia 28 para a Europa.

O entalhador Batista ex-
pondo seus últimos trabalhos
no Hotel Nàciónàí, em Brasilia.

ESTRÉIA

Estreou ontem no Teatro
Broadway. em Buenos Aiies,
Elis Regina, cuja, apresenta-
ções têm o patrocínio do Banco
do Brasil. E mais: para marcar
o acontecimento a Philips ar-
gentlna está anunciando o
lançamento do LP Ela, dc Elis.

CASAMENTOS

O carhet rie hoje marca
dois importantes casamentos
unindo famílias ilustres. Às 11
horas, na Capela de Santa Inés,
casam-se Regina Liicia e Mi-
guel. filhos, respectivamente,
dos casais José Antônio Corrêa
Medina e Carlos Augusto Leal
Jourdan.

Ao meio-dia, no Mosteiro
de São Bento, casam-se Cristi-
na Isabel, filha do professor c
Sra. Carlos Cliagas Filho, e
Eduardo Eugênio, filho do Sr.
e Sra. João Pedro Gouvéa Vieira,

PARA O MÉXICO

Por falar em casamento:
Leda Lúcia Lemos e Arlindo
Galdeano estão voando para o
México onde se casarão.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL
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Depois da sistematizarão freudiana, os estudos do inconsciente ex-
plodirani em teorias c revelações. Jung, entre os seguidores de
Freud, foi quem levou mais longe as pesquisas do inconsciente,
buscando sua origem na remota experiência mítico-social. Man-
dala é uma palavra sanscrita, revelada por Jung e que significa, en-
tre outros conceitos, a representação cósmica em forma gráfica, um
ponto de concentração das energias universais, um centro. Através

VISÃO MEDIEVAL DA JERUSALÉM CELESTE

''MANDALA
0 CIRCULO
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O termo snandaía adquiriu circulação
geral graças aos trabalhos de Jung e de
sua escola psicológica de Zurique. A man-
dala, palavra que vem do sanscrito e desig-
na o circulo mágico, é muito usada no la-
maismo tibetano, no budismo japonês e na
ioga tantrica como um desenho cu.io pro-
pósito é proteger a alma de influências ma-
léficas. Também pode servir como objeto
concreto para a contemplação mística. Sob
a forma de residência celestial dos deuses,
seria uma representação cósmica em forma
gráfica, ponto de concentração das ener-
gias universais e, em seu centro, habitaria
o Buda Vairocana, soberano dos céus.

Usualmente, as manãalas representam
uma cidade, um desenho urbanístico — ou
um palácio ou templo, dividido em setores,
pátios ou recintos fechados. Contêm não
apenas o círculo, mas também o quadrado.
Não obstante o significado da palavra, são
freqüentemente só quadrados.

O grande psicólogo suíço descobriu —
e é essa sua contribuição para o tema que
aqui nos seduz — que os desenhos manda-
licos são universais: existem na Antiguida-
de, como bo Islã e no cristianismo. E são
também produzidos espontaneamente sob
as mais diversas íormas, por pacientes em
tratamento analítico; ou por doentes men-
tais; ou ainda por indivíduos normais, co-
mo indicação de um avanço no chamado
processo de individuação. Proteção natural
em casos de grave crise psicológica, a man-
dala contém tanto o ego consciente quanto
o arquétipo transcendente que Jung deno-
mina stch o selbst, o si-mesmo. E' por isso
um simbolo de ordem e totalidade e cons-
titul um novo centro da personalidade.

O arquétipo do
inconsciente coletivo

As mamkãas são nômades e corres-
pondem à natureza microcósmica da psi-
que, escreve Jung.

Exprimem de qualquer maneira, or-
dem, equilíbrio e totalidade. Os próprios
doentes costumam enfatizar os efeitos be-
néficos e sedativos de tais imagens.

As manãalas sugerem usualmente Idé-
ias ou pensamentos religiosos, isto é, nu-
minosos; ou então, idéias e pensamentos
filosóficos. A maior parte possui um cará-
ter intuitivo, irracional e, através de seu
conteúdo simbólico, exerce unia influência
retroativa sobre o inconsciente. Possuem
os desenhos, portanto, um significado má-
gico, como se fossem ícones cuja possível
eficácia nunca foi sentida conscientemen-
te pelo paciente.

Na verdade, é pelo efeito de suas
próprias imagens que os analisandos des-
cobrem o que significam tais ícones.

Jung discute longamente o conteúdo
da mandala na quarta parte de uma de
suas obras mais importantes: Os Arquéti-
pos e o Inconsciente Coletivo, onde tam-
bém reproduz um número considerável de
desenhos mandálicos.

As mandalas aparecem com írequên-
cia em situações de confusão ou desorien-
tação psíquica: nas crises nervosas, estafa,
prelúdio da loucura. O arquétipo então
constelado representa um padrão de or-
dem que, à semelhança de um alvo ou mi-
ra psicológicos, marcados por uma cruz, ou
por um circulo dividido em quatro, é su-
perposto ao caos, de maneira que cada con-
teúdo se possa colocar em seu lugar e se-
ja, contra a confusão ambiente, sustenta-
do pelas muralhas protetoras de constru-
ção circular.

Jung admite, porém, que existam tam-
bém manãalas distorcidas, perturbadas ou
imperfeitas, derivadas do padrão normal
quadrado-circulo-cruz, ou do número qua-

tro. A problemática é a da quadratara do
circulo, perseguida pelos alquimistas e má-
gicos da Idade Média. Tais seriam, por
exemplo, as mandalas alongadas, retangu-
lares, triangulares, ovais ou poligonais, ba-
soadas nos números 3, 5, 7 e respectivos
múltiplos. De qualquer forma, representa

! um desenho eminentemente significativo
para aquele que sobre ele se detém, pois
lhe granjeia interiormente ordem, unida-

j de e pa?. A própria mandala é o caminho
! cm direção ao Centro Divino.

Ao tratar de fenômenos psicológicos re-
lacionados com a esfera do coletivo, isto
é, como o campo da história, da cultura, das

| ciências sociais c da teoria política, pode-
i mos à análise oferecer os planos urbanis-

ticos das cidades como se fossem mandalas.
0 Flano-Piloto seria uma mandala da co-
Ictivldade.

Mas com o propósito de estabelecer,
em sólida base empírica, tal relação entre
o produto do inconsciente pessoal e o pro-
duto da psique coletiva — eis que o pró-
prio Jung nos vem em auxílio. Pois ele de-
senhou uma mandala em forma de cidade
a qual. não obstante ser bem conhecida de
seus leitores, nunca foi analisada como tal.

A cidade ideal de Jung

O aludido desenho urbanístico foi pu-
blicado no livrinho O Segredo da Flor Dou-
rada e na obra já mencionada Os Arque-
tipos e o Inconsciente Coletivo (N° 9 das
Obras Completas, Routledge e Kcgan Paul,
Londres, 1959). Jung o descreve como "uma
pintura de uma cidade medieval." Com
maior precisão, diríamos que se trata de
uma cidade ideal do Renascimento italia-
no, arranjada quadraticamente, sob a for-
ma de uma estrela. Jung delineia a mo-
rada mandálica da seguinte maneira, abs-
tendo-se, porém, naqueles livros, de infor-
mar ao leitor que se trata de sua própria
criação:

— A cidade interior é redonda e cer-
nada de muralhas e fossos, como a cidade
imperial de Pequim. Os edifícios estão to-

| dos abertos para dentro, em direção ao
! centro, representado por um castelo com
! um telhado dourado. Ele é também cerca-
I do por um fosso. O terreno à volta do cas-
| telo é coberto de lajotas brancas e pretas,> representando a união dos opostos.

Jung ainda compara sua mandala com
I imagens da Jerusalém celeste, bastante co-
S nheciclas no simbolismo cristão medieval.

No que diz respeito ao background pes-
soai desse curioso plano urbanístico, desen-
volve Jung, em sua autobiografia (Memó-
rias, Sonhos, Reflexões, 1961), brilhante
descrição dos processos mentais que condu-
zem à emergência do símbolo, surgido dos
corredores obscuros do inconsciente. O de-
senho é tanto mais curioso quanto jamais

o gênio quase universal de Jung demons-
trou qualquer espécie de interesse especial
pelos problemas de arquitetura e urbanis-
mo. A experiência do autor é fascinante
porque nos sugere uma explicação da sutil
transposição da imagem — de uma fanta-
sia arquitetônica à tia ''cidade em nós."

Quando concebeu essa planta aérea de
uma cidade fortificada renascentista, já
passara Jung dos 40 anos de idade. Aca-
bava cie atravessar um periodo angustio-
so dc "confrontação com o inconsciente"
— aquilo que, usando uma dessas pala-
vras alemãs quilométricas e lntraduziveis,
denominava Auseinanãersetettng — con-
frontação que marca, como se fora. o gran-
de momento de mudança para a "segunda
metade da vida." Jung sempre insistiu na
importância desse periodo de transição,
que considerou quase tão grave quanto a
crise da puberdade e sobre o qual se de-
bruçou, com particular empenho, a sua es-
cola psicológica iao passo que o freudis-
mo, justamente, sempre esteve mais aten-
to aos problemas da infância e adolescén-
ciai.

Alguns anos antes, suas relações amisto-
sas com Freud tanto pessoais quanto profis-sionais, haviam sido tristemente interrom-
pidas. Fora um trauma. Jung encontrava-se
agora só, inteiramente só, um introvertido
empenhado na auto-analise de seus so-
nhos. visões e fantasias; um explorador na
aventura solitária de penetrar nos recan-
tos mais desconhecidos da alma; ou mes-
mo, se levarmos a sério a interpretação
freudiana, um discípulo, designado pelo
mestre para ser o sucessor, que acabava
de trair o pai e consumar o parricídio sim-
bólico. Quando Jung, certa vez, atreveu-se
a contestar a teoria da sexualidade dian-
te do mestre, o choque que isso causou a
Freud foi de tal ordem que teve um chili-
que e foi carregado nos braços dc Jung.
Jung, por sua vez, decidiu separar-se de
Freud depois de muita hesitação, que cul-
minou em um sonho em que o fundador da
psicanálise aparecia fardado de Inspetor.

A ruptura com o antigo mestre o afe-
tou, de qualquer forma, como uma tremen-
da experiência emocional. Encontrava-se
agora na fase mais profunda lou "ctõnica"
como é chamada i na saga mítica do he-
rói arquétipo: o estágio da aventura
subterrânea. Além disso, tudo estava ocor-
rendo' no tempo da Primeira Guerra Mun-
diai. em que Jung foi chamado para ser-
vir no Exército suíço. Imediatamente antes
do conflito, experimentara o sábio uma sé-
rie de pesadelos terríveis, em que via cor-

, rer rios de sangue, causando-lhe mesmo,
em certo momento, o receio de estar pres-tes a sofrer uma crise neurótica. A guer-ra permitiu-lhe compreender esses pesade-los, tornando ao mesmo tempo mais cia-
ros seus propósitos ou sua tarefa: "Era
obrigado a entender", escreve Jung, "o-que
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DUAS CIDADES IDEAIS DA RENASCENÇA: DE BUONAIUTO IOR1NI (159.) E DE VINCENZO SCAMOZZI (1615)

havia acontecido c até que ponto minha
própria experiência interior coincidia com
a da humanidade em geral. Conseqüente-
monte, minha primeira obrigação era pe-
netrar nas profundidades de minha pró-
pria psique."

Nesse processo de auto-analise, ativa-
do pela função ordenadora da alma. uma
interpenetração complexa de conteúdos
pessoais c coletivos ocorrera, a qual se tor-
nou o fundamento da escolha da imagem'
politica: a Cidade, símbolo essencialmen-
te social e histórico. Gradualmente, já pa-
ra o fim da Guerra, esboços de uma trans-
formação interior começaram a se fazer
sentir. Traços ancestrais, material coletivo
do "pais dos mortos", motivos mitológicos
e outros do gênero principiaram a se tor-
nar visíveis, em formas que se animavam
progressivamente no inconsciente. Jung
desejava mostrar que os conteúdos de sua
experiência eram reais, "e reais não ape-
nas no sentido de que constituíam minha
experiência pessoal, mas como experiências
coletivas que outros também estavam so-
frendo." Foi assim que conseguiu elevar-se
acima da escuridão. Um acontecimento mo-
mentoso contribuiu para esse resultado:
principiou a entender o significado dos de-
senhos mandálicos, o primeiro dos quais
havia pintado em 1916, em plena guerra.

Um sonho
O processo do desenvolvimento espiri-

tuai alcançou um ponto culminante 10
anos depois (1927-28), confirmando a in-
tuieão de Jung através de um sonho que
lhe forneceu a chave inspiradora para o
tema de dois desenhos — um dos quais é
precisamente o que estamos aqui conside-
rando. Conforme confessou mais tarde,
apresentava esse sonho um caráter alta-
mente "numinoso" — isto é, alcançava o
nível do sublime. Conduziu-lhe à visão pri-
meira do que chama o Selbst, o si-mesmo
— o que quer dizer, à intuição do mais re-
condito núcleo da psique e a uma expe-
riência direta do supremo arquétipo, da-
quele que estabelece verdadeiramente uma
relação ou um contato intimo entre a to-
tàlidade psíquica e o Gruncl, o Fundamento
Divino.

Nese pequeno episódio onírico, encon-
tra-se Jung numa cidade. Ou mais exata-
mente, está em pé numa praça; no meio
da cidade que tanto pode ser Liverpool
Uiver-pool, "a fonte da vida") ou Basiléia
(a cidade originária de sua familia». "Os
vários bairros da cidade estão dispostos ra-
dialmente; em torno da praça central. No
centro há uma piscina redonda e no meio
dela uma pequena ilha." Vários outros por-menores do sonho são fornecidos mas es-
te comentário suplementar é relevante:"Os bairros (quarters) Individuais da cida-
de também estão dispostos de uma manei-
ra radial, em torno do ponto central. O
ponto forma uma pequena praça aberta,
iluminada por uma grande lâmpada ou
poste de rua, e constitui uma réplica da
ilha,"

Através desse sonho, compreendeu
jung que o "Selbst é o principio e arquétipo
de. orientação e significado. E' nisso que jazsua função curativa. Significa essa intuição,
para mim, a possibilidade de aproximar-se
do centro e, portanto, do objetivo final. Dc-
Ia emergiu o primeiro esboço do meu mito
pessoal."

O sonho serviu de Inspiração direta pa-ra o desenho da cidade fortificada. Ao usar
o lápis e o pincel, depois de haver atingido
o que representava um fim supremo, Jung
apenas tentou fixar sobre um pedaço de
papel a projeção passageira, sutil, evanes-
conte — e tremenda! — de seu próprio eu:
-sua cidade, sua grande metrópole pessoal.

A CIDADE IDEAI DE JUNG

o plano de Jerusalém santa ou capital do
reino de Deus que "está em nós"...

A cidade chinesa

Com re'ação a essa importante experi-
ência onírica, há ainda a lembrar um dela-
lhe curioso. A mandala de Jung, em sua
forma de vl'a fortificada, possui não
apenas aspectos ocidentais que são da
época do Renascimento ou da Aüfklarung,
mas ainda revelam algo de chinês. "Quando
terminei," Jung recorda, "perguntei-me:
porque tem um aspecto tão chinês? Fiquei
impressionado com a forma e a escolha das
cores, que me pareceram tão chinesas, em-
bora nada houves.se rie exteriormente chi-
nès no desenho. No entanto, era assim que
me impressionavam. Por estranha coinci-
dência, recebi pouco tempo depois uma car-
ta de Richard Wilhelm ( o conhecido sino-
logoi, incluindo o manuscrito de um trata-
do alquimico taoista, intitulado O Segredo
da Flor Dourada. Como resultado de tal cor-
respondênçia com Wilhelm, Jung tornou-se
conhecedor do termo e do significado par-
ticular das mandalas tibetanas e hindus.

E' verdade que "nada h á de exter-
namente chinês" nesse desenho. Para
começar, o urbanismo chinês traçava as
cidades segundo um modelo Invariável-
mente quadrático ou retangular. Há, po-
rém, o fato de que o monumento central da
cidade fantástica ostenta um telhado dou-
rado. O.s arquitetos chineses cobriram os
palácios da cidade proibida de Pequim, en-
tre os quais a residência imperial isolada
no retangulo interior da capital, com telhas
de cerâmica dourada. O uso do amarelo ou
dourado constituía; no ritual do império
central, uma prerrogativa do Filho do Céu.
Só os edifícios diretamente relacionados
com a pessoa do Imperador podiam gozai-
desse privilégio. As vestimentas com bor-
dados dourados eram também prerrogativa
dos mandarins da Corte.

O amarelo ou a cor de ouro estão, por
outro lado, no simbolismo psicológico das
cores, associados à função de Intuição. Seu
aparecimento, no centro da mandala.
denuncia o papel proeminente que essa
função psíquica desempenha na mente de
Jung; e bem assim a tarefa mais específica,
empreendida pela intuição, no sentido cie
facultar à consciência um contato com o
fundamento do ser inconsciente. Ê tam-

¦bém verdade que a compreensão Intuitiva
ou uma duradoura familiaridade com o há-
bito chinês, muito peculiar, de "associações
mágicas" de idéias, são necessárias para
entender alguns dos mais obscuros concei-
tos da psicologia jungiana.

Assim como é um símbolo de totali-
dade, a cidade contém os dois princípios
opostos — um feminino, de estabilidade,
proteção e amor; outro masculino, de
poder, mudança, discriminação, agresslvi-
dade e autoridade. Os dois princípios da
metafísica chinesa — Yin e Yang  en-
tram em fértil matrimônio numa cidade
bem ordenada — uma cidade transparente
aos arquétipos que a cercam.

Para terminar, citaremos as palavras
de Jung nas conferências de Tavistock, on-
de. após reafirmar sua convicção de que re-
presenta a cidade uma totalidade fechada
em si mesma, "um poder que não pode ser
destruído, que existe há séculos e existirá
ainda por muitos séculos", acrescente que"a cidade com quatro portas simboliza a
idéia de totalidade; é o indivíduo que pos-sui as quatro portas do mundo, as quatrofunções psíquicas (agrupadas em dois paresde oposto, a saber: pensamento x sen-
tlmento, e intuição x sensação), e é assim,
contido em si mesmo — a cidade das qua-tro portas, em sua indestrutível integridade— a consciência e o inconsciente unidos."

V^
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de desenhos, as mandalas têm servido como veículo tempêutieo e
ultimamente interessado artistas plásticos por suas possibilida-des gráficas e míticas. Circuin-ambulatio, por exemplo, é uma exposi-
cão - recentemente realizada no Museu de Arte Moderna - em queum grupo de artistas - liderados por Anua Bella Geigcr - estabele-
ceu um roteiro do pesquisa sobre o círculo. Forma que encerra em
si, segundo a teoria jungiana, 

"a ordem e totalidade humanas",
constituindo tini novo centro da personalidade

A ARTE EM TORNO DO CENTRO
Ao falarmos de um circum-ambu-

latio teremos de nos lembrar primei-
ramente que a consciência ocidental
esteve tanto tempo fechada ao outro
horizonte da História, desconhecido,
que chegou mais explicitamente com
o estudo penetrante do homem pré-
histórico e com os descobrimentos da
Psicologia profunda Estas revelações
p encontros trouxeram para nós uma
modificação das mais radicais na his-
tória do homem. Poderíamos colocar
esta novo percepção do inconsciente
na mesma medida dos descobrimen-
tos marítimos do Renascimento e as-
tronômicos conseqüentes ã invenção
do telescópio, que nos revelou mun-
dos dos quais não se suspeitava a
existência. As descobertas da Renas-
rença. por exemplo, tiveram como re-
sultado uma modificação total da
imagem do universo e do conceito de
espaço, que, como diz Eliade, ainda
assegurou por três séculos ao menos
a supremacia econômica e política do
Ocidente.

Da mesma maneira que as técni-
cas oceanográficas e de exploração
da terra mergulharam nas profunde-
zas marinhas ou na revelação das
cavernas, onde encontraram organis-
mos há muito desaparecidos da su-
perficie terrestre, também a entrada
no inconsciente manifestou formas rle
vida psíquica até então inacessíveis.
Eram as formas arcaicas da vida psi-
quica. Com Freud descobriram-se os
mundos imersos do inconsciente e sua
técnica inaugurou um novo modo de
entrar no desconhecido do homem.
Também o esforço para compreender
corretamente os modos do pensamen-to alheio à tradição da razão ociden-
tal, para decifrar o significado dos
mitos e símbolos -eéo que nos vaiinteressar — enriqueceu demais aconsciência. Neste campo, etnólogos,
psicólogos, historiadores de religião èartistas, possibilitaram com suas in-vestigações um caminho para o co-nhecimento total do homem.

O homem das sociedades arcaicas
tem a tendência de viver o mais pos-sivel no sagrado ou na intimidade* dosobjetos consagrados. Esta tendência écompreensível, pois para o primitivocomo para o homem de todas as so-ciedades pré-modernas o sagrado
eqüivale ao poder, o em definitivo àrealidade. Poder é para ele realidade,
perenidade e eficiência. O homem re-
ligioso dese.la profundamente s c r,
participar da realidade, saturar-se de
poder, como diz Eliade. A experiência
do homem profano — o que deseja
viver num inundo dessacralizado — nrecente no espirito humano. Atos fi-siológicos como alimentação e sexua-
lidade, não são mais do que processosorgânicos, quaisquer que selam ostabus que ainda os entravam. Já parao primitivo, tal ato não é apenas fi-siológico. É ou pode tornar-se uma
relação mais apropriada com o sagra-
do. Isto nos encaminhará ao sentido
de centro no homem. Veremos que
para o homem religioso o espaço nãoe homogênio, apresenta rupturas. Há
porções de espaço qualitativamentediferentes dos outros. Esta experiên-
cia de náo-homogenoidade do espaçoconstitui uma experiência primordial.ii anterior a toda reflexão sobre oinundo. Não há só ruptura na homo-
geneidacle do espaço. Na extensão
homogênea e infinita onde nenhum
ponto de referência é possível, no
qual nenhuma orientação pode seefetuar, escolhe-se um lugar, um
ponto fixo, absoluto, um cenlro.

PONTO FIXO ABSOLUTO

Nada pode começar a ser feitosem uma orientação anterior, e todaorientação implica a escolha deste
ponto fixo. Este tipo de homem seesforça em se estabelecer no centrodo mundo. A descoberta ou a pro-jeeão deste ponto fixo — o centro —
eqüivale à Gênese. Para viver no
mundo, é preciso fundá-lo. pois na-
da pode nascer no caos. E' assim queMedéia se comporta no filme de Pa-
solini, quando ao desembarcar com
os amigos de Jasão num local inabi-
tado, pergunta pelo centro, já que,
para eles que ali se instalaram ime-
diatamente, o espaço parece homo-
gêneo e neutro. O espaço geométrico
pode ser delimitado em qualquer di-
reção, mas não há nenhuma diferen-
ca qualitativa. A existência, mesmo a
mais dessacrallzada, conserva ainda
traços desta valorização do mundo.
O homem pré-moderno, como o des-
creve Eliade em relação a este com-
portamento, procurará o lugar em
que fundará a cidade, tendo como
fim imediato a orientação na homo-
genoidade rio espaço. Ele procura um
sinal para pôr fim à tensão provo-cada pela relatividade e ansiedade
alimentadas pela desorientação. En-
fim. para encontrar um ponto de
apoio absoluto.

Para consagrar o espaço há mui-
tas técnicas. O ritual pelo qual o ho-
rnem constrói um espaço sagrado c
eficiente na medida em que reproduz
a obra dos deuses. O desejo do ho-
mem religioso de viver no sagrado
eqüivale ao seu desejo de se situar na

——

realidade objetiva, de viver n u m
mundo real e eficiente e não numa
ilusão. Deve-se acentuar que o que
caracteriza as sociedades tradicionais
é a oposição que seus membros suben-
tendem entre seu território habitado
e o espaço desconhecido e indetermi-
nado que o cerca. O primeiro é o
mundo, o cosmos, o resto não é mais
um cosmos, mas uma espécie de
outro mundo, um espaço estranho e
caótico. Um território desconhecido,
estranho e inocupado, participa ainda
da modalidade fluida e larvária do
caos. Ocupando e. sobretudo, se ins-'nlando nele, o homem se tran.sfonr.p
simbolicamente em cosmos.

Na perspectiva das sociedades ar-
caicas tudo que não é nosso mundo
não é ainda um mundo. Não se faz
seu um território, a não ser criando-o
de novo. Isto é, consagrando-o. Até
os tempos modernos, este comporta-
mento chegou com os diversos con-
quistadores tomando posse de terri-
tórios que haviam descoberto e con-
quistado. Instalar-se num território
torna-se, em ultima Instância, con-
sagrá-lo. Já que a instalação não é
mais provisória — como nos nômades— mas permanente — como nos se-
dentários como nós — ela implica
uma decisão vital que engaja a exis-
tência de uma comunidade toda. Uma
pilastra cósmica, como a designam,
localiza e estabelece a ligação entre
as regiões inferiores e superiores. Esta
coluna (pilastra) só pode para eles
situar-se no centro mesmo do Uni-
verso. e. portanto, a totalidade do
mundo habitável se estende em torno
dela.

Um número considerável de creu-
ças, mitos e ritos derivam deste sis-
tema do mundo tradicional. As cida-
des santas se encontram no centro do
mundo, os templos e a casa onde vive
o homem tradicional também. De
tudo isto resulta que o verdadeiro
mundo se encontra sempre no meio.
no centro, pois é onde há rupturas
de níveis. Às vezes o cosmos é um
pais inteiro, uma cidade ou uma ai-
deia. Esta multiplicidade dc centros.
e esta reiteração da imagem do num-
do em escalas cada vez mais modes-
tas constitui uma das notas especí-
ficas das sociedades tradicionais.

O homem das sociedades pré-mo-demas aspira a viver o mais perto
possível do centro do mundo. Ele sa-
be que seu pais se encontra efetiva-
mente no meio da Terra, que sua vila
constituiu o Umbigo do Universo, mas
ele quer também que sua própria ca-
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sa se situe no centro e seja também
a imago-mundi. O centro é para es-
te homem, justamente onde o espa-
ço torna-se sacro, real por excelência.

EM BUSCA DO CENTRO

À semelhança do universo que se
desenvolve a partir de um centro e
sc estende até os quatro pontos car-
deais, a cidade se forma a partir de
um cruzamento. E' a divisão do uni-
verso cm quatro horizontes. Mesmo
em alguns povos antigos europeus va-
mos encontrar esta marcação, e não
é de admirar, pois na verdade é uma
idéia arcaica c muito repetida, de que
a partir de um centro, projeta-se os
quatro horizontes nas quatro dire-
ções cardeais. A cidade assim conside-
rada era um cosmos e todo ataque
exterior a ameaçava de se transformar
em caos. E' provável, como afirma
Eliade, que as defesas dos lugares ha-
bitados e cidades foram na origem de-
fesas mágicas: seus fossos, labirintos,
muralhas, estavam dispostos de forma
a impedir que demônios e almas dos
mortos a invadissem, mais que os ata-
quês dos homens. Encontramos em
todo lugar o simbolLsmo de cc:.iro do
mundo e c ele que na maioria dos
casos nos faz entender o comporta-
mento tradicional sobre o espaço no
qual sc vive. O uso do termo caos
significa a anulação de uma ordem,
de um cosmos dc uma estrutura or-
ganica e isto provavelmente mostra
que as imagens exemplares sobrevi-
vem ainda na lingua e clichês do ho-
mem moderno. Qualquer coisa da
concepção tradicional do mundo se
prolonga ainda no seu comportamen-
to. Assim projetamos ainda esta ne-
cessidade do centro nas formas mais
variadas, seja na fundação de um
centro cultural, ou nos planos dc
afirmação ou de constatação de quehá centros urbanos em níveis mun-
riiais, nacionais, na nossa cidade, no
centro esportivo, etc.

O sociólogo Moles constata que
.va a programação sensorial de uma

cidade é necessário um perfeito eo-
nhecimento de sua topografia e cul-
tura de seus habitantes para fixar a
densidade e a qualidade de micro-
eventos sensorlais em cada área. o
centro seria o local dc maior densi-
dade, pois afirma ele que "as cidades
elevem sempre ter um centro, paraevitar que seus habitantes fiquem di-
vldidòs em núcleos." No planejamen-
to de várias cidades encontramos fre-
quentemente a forma circular, cen-
trai e suas periferias ou radiais. As-

AS CIDADES SEMPRE PROCURARAM ESTABELECER-SE EM TORNO DE UM CENTRO

ANNA BELLA GEIGER

sim também encontramos vários pré-dios nesta mesma forma circular. São
consideradas plantas em mandala.

Mandala significa circulo mágico.
A planta em mandala é a projeçãorie uma imagem arquetipica que sur-
ge do inconsciente humano para o
mundo exterior. A cidade por exem-
pio se converte em símbolo de com-
plemento psíquico c deste modo exer-
ce uma influência especifica que vi-
ve nele. A construção de cidades em
mandala representava sua transfor-
mação em cosmos ordenado, lugar sa-
grado, vinculado por seu centro com
o outro inundo. Como diz Jung, a me-
nos que estejamos enganados dc todo,
as mandalas representam o centro
psíquico da personalidade. Seja em
fundações clássicas ou primitivas, es-
te plano nunca foi traçado por con-
siderações de ordem esiética ou eco-
nõmica. A representação simbólica da
mandala compreende todas as figuras
dispostas concentricamente, redondas
ou quadradas, tendo um centro, as-
sim como todas as disposições radiais
ou esféricas. Em várias tribos de in-
dios este símbolo exerce várias fun-
ções. Entre o.s indios navajos, exem-
plificados por Jung. são feitas pintu-ras com areia representando estrutu-
ras análogas à mandala, para trazer
uma pessoas enferma à harmonia
consico mesma e com o cosmos, c
portanto devolver-lhe a saúde.

A percepção e busca do centro do
ser humano e no sor humano aparece
e é representada de Várias maneiras.
Exterior a ele, há as projeções dos
vários centros e interiormente há seu
próprio corpo e seu psiquismo. No nos-
so organismo o olho tem esta evidên-
cia de centro e periferia; o umbigo
é o próprio centro do corpo.

EM ENERGIA

O ponto central é, psiquicamente,
energia e não se apresenta de uma
maneira estática. A passagem da cir-
cunferència para seu centro equiva-
le à passagem do externo para o in-
terno, isto é da multiplicidade para a
unidade, do espacial ao não-espacial,
do temporal ao intemporal. Na mate-
ria psíquica o centro e sua circunfe-
rência são a totalidade da psique.
Selt é, como diz Jung. um termo que
é preciso essencialmente comprecn-
der como designando esta totalidade
de psique. Pode ser representado co-
mo o inventor, organizador e fonte
de imagens oníricas. E' o centro que
regula e proporciona uma abertura c
amadurecimento constantes da per-
sonalidade. Isto surge primeiramente
como uma possibilidade inata. Pode
lmergir ou desenvolver-se como uma
totalidade relativa ao longo de toda
a vida. O artista sempre manipulou
mesmo inconscientemente símbolos do
psiquismo humano. Ele cria, desen-
volve e "rompe níveis", à medida que
outros símbolos lhe são revelados. E'
o artista que desvenda sempre novas
leis da criação, novas relações que o
ajudem a se conhecer, e com isso a
transformar a realidade cultural em
que atua. E' o processo de aproxima-
ção e de verdadeira procura do si-
mesmo. Em todos os tempos os ho-
mens percebem institivamente a exis-
tência deste centro interior. Círculos
aparecem gravados em rochas que
datam do neolítico, anterior à roda.
A representação de espiral também
como evolução de uma força, a partir
do centro, vem corresponder a esta
busca. Como Jung diz;

(...i o caminho é primeiramen-
te sem discernimento e caótico, e não
é, a não ser progressivamente, que se
multiplicam as indicações que assina-
lam a existência de um alvo.

Este caminho não vai em linha
reta. E' aparentemente cíclico. Um
conhecimento mais preciso mostra
que se eleva em espiral." Estas figu-
ras iremos encontrar em temas oníri-
cos ou representações das mais remo-
tas do ser humano. Com este sentido
de força de evolução e de concentra-
cão sobre o centro, lugar de transfor-
mação criadora, podemos encontrar
uma das últimas obras de Klee que
ele intitulou especificamente de sich-
selbst (si-mesmoi, e que vem se unir
a suas percepções finais quando diz:

Eu sou inapreensivel na ima-
nência porque eu vivo tão bem entre
os mortos como entre os embrionários.
Algo mais próximo do coração da cri-
ação que o habitual.

Em Miro, no barroco espanhol
e holandês, com Sanchez Cotan e van
Dyck em naturezas mortas, em Rem-
brandt, em Mondrian, iremos encon-
trar esta mesma representação "tal-
vez Inconsciente" do self. Este cir-
cumambulatio, processo de concentra-
ção exclusiva sobre o centro, traz a
compensação de que a evolução com-
preende um processo de individuação
e podemos dizer que "cada povo, ca-
ria homem tem seu centro do mundo.
É seu ponto-de-vista, seu ponto iman-
tado. Lá, onde se juntam este desejo
coletivo ou individual do homem de
saber, rie amar e de agir, e este po-
der sobre-humano capaz de saljisla-
zer este desejo, lá é o centro do mun-
do."

I
Druiiiiiioiid
de Andrade

AS PORTAS
DO

ENIGMA
"Aconteceu uma, varada. Ai um che-fe dos soldados falou que eles tinham

que se preparar para o desfile. Aí o sol-dado disse que tinha que preparar oscavalos. Aí o empregado do auartel foipreparar o cavalo. Cortou a crina do ca-valo, cortou o rabo do cavalo sem cortartodo, acertou só. Aí os cavalos estavamtodos prontos. Ai os soldados montaramno cavalo e foram marchando, os solda-dos marchando tinham um conjuntoAi de repente todos os cavalos Irrigaram'soldado caiu no chão, um soldado caiuno buraco. O cavalo saiu correndo, foiembora, aí o chefe parou uma corda elevou o cavalo. O soldado que estava noburaco cheio dc lixo achou uma jóiaEra um anel que falava, pediu ao sol-dado vara largar o anel porque ele eravampiro, porque conseguia voar. O sol-dado tinha uma corda e foi subindo, não
precisou virar vampiro. Saiu do buracoe ficou feliz da vida."

///
Esta é uma das histórias contadas

por adolescentes do Instituto Pestalozzi,aprendizes das oficinas pedagógicas.Trata-se de excepcionais, a quem a pro-fessora Rosza Wigâorwig vel Zolaz, des-de 1965. vem pedindo que traduzam em
palavras o mundo nebuloso de suas men-tes. Uma seleção desses contos, produ-zidos com espontaneidade, está reunidaem três folhetos preíaciados pela Dra.Rosza. que tenta erguer uma ponte en-tre o mistério do ser e a participaçãosocial, mesmo limitada, a que deve ten-der a educação dos excepcionais. Outrahistória:

"A rainha da Inglaterra — Erauma vez uma rainha que nasceu. Ai nas-ceu o príncipe. A rainha tem ttm filhi-nho dela. O príncipe é o pai dele. O ga-roto tem um irmão dele. Veio duas mo-
ças primas dela e dois rapazes primosdela. Veio dois moços maridos das pri-mas dela. Aquelas moças trouxe filhodela. O garotinho tem um irmão dele.Veio cinco mocas passear no Rio com arainha. Veio gente ver ela. A rainha émá, o pessoal não gosta dela, tem raivadela porque ela quebrou copo com. raivado marido dela que brigou com ela. Ela.
foi embora para casa, ela foi passear emSão Paulo e voltou no Rio, foi ver o jogocarioca e paulista.

Ganhou coisas, uma jarra, ganhouplanta, flor. Pele deu a ela, ela ficoucontente."

Leões, onças, lobos, cobras, animais
devoradores transitam na imaginação
dos excepcionais. A morte passeia \le
mãos dadas com a vida, e na paixão deCristo o ladrão Barrabás figura ao lado
de Joaquim Xavier, o born. Quando é
dia de futebol, Satanás transforma-se
em homem. A realidade filtra-se penosa-mente através do muro, e reflete-se no
espelho turvo mas receptivo desses ado-lescentes: "Jesus trabalha na máquina
igual a gente, fazia uns trabalhos, ser-rava madeira, construía bancos igual a
gente, mesas, cadeiras, cie era muito in-
teligente." Mais outro miniconto:

"Este porco era brabo. Todo mundo
ia pegar ele, não pegava nunca. Ai um
moço pegou a rede e jogou a rede, deu
uma batida na cabeça dele pá! O porcoficou gritando, ai o' homem pegou um
machado, acabou matando a'porco. Aí
o porco estava morto, ai o homem penouálcool e jogou no porco. Ai o homem"pe-
gou o facão para tirar o couro. O homem
é muito pobre, vendeu a carne do porcoe ele ficou rico. O homem se sentiu rico
porque vendeu o porco. Ele comprou
uma casa, comprou um terreno, com-
prou um cavalo para andar. A distancia
era muito longe, ele ia andando comcavalo. Entrou numa padaria, comprou
pão com manteiga e voltou para casa."

Alguns autores das historinhas cos-tumam procurar a Dra. Rossa e dizer-lhe que querem .desenvolver suas narra-
tivas. Outros, que não as concluíram,
declaram que jamais poderão fazè-lo.Há os que pedem para reler suas cria-
ções, enquanto outros não as lerão nun-ca. E alguns as modificam sem parar.As impressões profundas e irrevela-
das até então, o conceito mítico ou dolo-rido que esses seres fazem do mundo,a sombra entremeada ãe fios de luz, enl
que se movem, tornam precioso o ma-terial recolhido no Pestalozzi. São retra-tos interiores, sobre os quais o psicólogoe o educador se debruçam no afã de darsentido á vida dos excepcionais. Às ve-zes a professora se pergunta: "Será quevale a pena?" É o caso de responder-lhe
com Fernando Pessoa, que tudo vale a
pena se a alma não é pequena. E estachegou às portas do enigma, levando aesperança.
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Em apresentação única no Rio,
o violinista israelense Zvi

Zeitlin (foto) será o solista do
S.° concerto da Série A da

OSB, amanhã às 16h, no Teatro
Municipal. Sob a regência do

maestro iiolandês Peter Eros,
cie interpretará o Concerto

em Mi Menor para piano e
orquestra, de Mendelssohn,
completando-se o programa

com a Gruta de Fingal (abertura).
do mesmo autor, e a 6.a Sinfonia

— Patética, de Tchaikovsky

_\\\______\\\w_\__\\* ___¦ __T''____I SERVIÇO
Cinemas

A. m
1

¦Z.

Terra em Transe, de Gláuber Rocha, em
sessão extra hoje à meia-noite, é a melhor
indicação para um fim de semana onde o es-

pectador possui boa margem de escolha: A
Guerra Acabou, de Alain Resnais; O Mensa-
geiro, de Joseph Losey; Procura Insaciável,
de AAilos Forman; A Última Sessão de Cine-
ma, de Peter Bogclanovich; Os Visitantes, de
Elia Kazan; A Bela da Tarde, de Luis Bunuel
e Charlie Bubbles, a Máscara e o Rosto, de
Albert Finney. E, ainda, lançado quase às es-
condidas, Tojo, o Militarista, de Hiromichi
Horikawa.

JOSÉ CARIOS AVELLAR

ESTRÉIAS
OS SÁDICOS (M,iy Morning), da
U90 Liberratorè, com Jane Birkin,
Alessio Orano o John Stciner, Dra-
ma passado cm Oxford, na Inglaler-
ra. italiano, Em cores. Ópera (Praia
de Botafogo 3-10 - 246-7705): 14h,
lòh, 18h. 20h.22h.Jl8 anos).

DEUS ESTÁ CON05CO (Goll Mit
Uns), de Giúliano Monlaldo. Drama
num campo do concentração aliado
ao fim da II Guerra Mundial. Com
Franco Ncro, Richard Johnson, lar-
ry Aubrey, Helmut Schneider. Em
cores. Super-Bruni-70 (Rua Visconde
de Piraió, 595 - 287-1880) (hoie,
sessão á meia-noite), Rio (Rua Con-
ele de Bonfim, 302) (Hoje, scssào à
meia-noite). (18 anos).

A MANCHA DO PASSADO (Going
Home), de Herbert R. loonard. Dra-
iria. O relacionamcnlo conflituoso
entre uiii jovem e o pai conoena-
do pela rnoríe tU mãe. Com Ro-
hert Mitchum, Brcnrla Vaccaro e
Je.in-Micii_.ii! Vinccnl. Americano.
Em cores. Mctro-Boavista {Rua do
Passeio, 62 - 224-7922 (hoje, ses-
são h meia-noite), Metro-Copacaba-
na (Avenida Copacabana, 749 —

237-9797) (hoie, sessão à meia-noile,
Metro-Tiiuca (Rua Conde de Bonfim,
366 - 248-8840): 14h, lóh. 18h,
20h. 22h.. lagoa Drivo-ln (Avenida
Borges de Medeiros, 1 426 — . . .
227-6686): 20li30m o 22h30m. (18
anos)- 
O DESTINO DE UMA PAIXÃO (Ja-
ne Eyre), de Delbcrt ¦ Man. Drama
Com Georyo C. Scotl e Susannah
Yctlc. Em cores. Caruso (Avenida
Copacabana, 1 394 - 227-3544):
I3h30m 15h40m, 17h50m, 20h
22b10m. (Livre). 

TOJO, O MILITARISTA (Gunbatsu),
dc Hironishl Horikawa. Filme histó-
rico de produção japonesa. Com
Toshiro Mifune, Kriju Kobavshi e
Tosliio Kurosawa. Asteca (Rua do
Catolé, 228 — 245-6813): Mi. 
16h30m, I9h. 2lh30m. (IB anos). ,
OUANDO EXPLODE A VINGANÇA

(Duck, You Sucker), dn Sérgio Leo-
ne. Western nas fronteiras EUA/
México e em território mexicano
agitado pela revolução. Com Rod
Sleiger, James Cobum, Rómolo
Valli. Em cores. São luis (Rua do
Catete, 315 - 225-7459), Odeon

(Praça Mahalma Gandhi, 2 — . . ¦

222-1508), Tiiuca, Comodoro: . . .
13h40m, 16h20m, 19h, 2lh40m. (18
anos).
MARIDOS EM FERIAS (O M6» das
Cigarras/brasileiro), de Konstanlin
Tkaczenko. Enquanto mulher e fi-
lhos passam férias numa estação de
águas, um industrial tem uma
aventura com uma jovem viúva.
Com Mário Benvcnuti, Kate Hansen,
Roberlo Balalin, Marina Mendes. Em
cores. Art-Palácio-Míier (R. S. Ra-
belo 20 — 249-4544;. Art-Palãcio-
Madureira: 14'n, 16h, 18h, 20h, ...
22h.JI3_anos).
OUANDO OS OITO SINOS TOCAM
(Whon Eight Bolls Toll), de Êlionnc
Périer. Um oficial da Marinha brita-
nica investiga o desaparecimento de
navios quo transportam ouro do
Governo. Com Anihony Hópklns,
Nnthalie Delon, Robert Morloy, Jack
Hawkins, Coiiri Redçjrave, Derok
Bond. Inglês. Em cores. Vitória

(R. Senador Danlas, 45-A — . . .
242-9020) Miramar (Av. Delfim
Moreira): I4h. lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).
MÀRTÀ (Marta), dc J. A. Nicves
Conde. Melodrama passional. Com
Marisa Mell, Stepbon Boyrl, Gcor-
ge Rigaud. Espanhol. Em cores. Pia-
ia (Rua do Passeio, 7fl - 222-1097):

, 10b. I2h, 14h, lóh, I8h, 20h, 22h.
(18 anos).
ANJOS SEM PARAÍSO (Angeli Scnia
Paradiso), río f-tioro Fizzãrottí. Filme
f.obr« o compositor Schubert. Com
Romina Power e Al Bano. Italiano.
Em cores. Tijuca-Palaco: I4h, 16h,

ve Raisback. Em cores, com o com-
plemcnlo: lampião, ou Para Cada
Grilo uma Curriçâo (desenho anima-
do de Slil). Cinema-1 (Avenida Pra-
do Júnior, 281): 18h, 20h, 22h. (18
anos).
INDEPENDÊNCIA OU MORTE (bra-
sileiro), dc Carlos Coimbra. Os
acontecimentos que culminaram com
o Grito do Ipiranga e os amores cie
D. Pedro I com a Marquesa do San-
los. Superprodução de Osvaldo Mas-
saíni, com roteiro de Coimbra e
adaptação com a colaboração de
Anselmo Duarle, Dionísio Azevedo
e Lauro César Muniz. No elenco:
Tarcisio Meira, Glória Meneses, Dio-
nísio Azevedo, Kate Hansen, Vanja
Orico, Emiliano Queirós e Anselmo
Duarle, José lowgoy, Manoel de Nó-
brega, Heloísa Helena, Carlos
Imperial, Maria Cláudia, Renato
Reslier. Em cores. Roxy (Av. Copa-
cabana, 945 — 236-6245). Icarai

(Niterói): 13h30m, I5h40m, 17h50n>.
2lh, 22blOm. (Livre)
A ULTIMA SESSÃO DE CINEMA

(The lasl Pictuie Show), dc Peter
Eogdanovich. As ilusões e fruslra-
çoes de uma cidadezinha do Texas,
no início da década de 50. Com Ti-
inolhy Boilons, Jeff Bridgens, Elen
Bursl/n, Ben Johnson e Cloris Lea-
chman. Americano. Em preto e bran-
co. Jóia (Avenida Copacabana, 680,

•subsolo): 15h, 17h20m, !9h40m,
2 2h._(18_ anos).
O VIOLENTO (Th» Buli of tha West),
de Paul Stanley a Jerry Hopper.
Western americano. Com Charles
Bronson, Lee J. Cobb, George Ken-
nedy, Lois Ncttleton, Brian Keilh.
Americano. Em cores. Império (Pra-
ça M. Floriano, 19 - 224-5276),
An-Palácio-Copacabana (Av. Copa-
cabana. 769-3 — 235-4898) - hoie,
sessão á meia-noile, Arl-Palácio-Ti-
iuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —

254-0195) — hoje, sessão á meia-noi-
te: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
LADRÃO OUE ROUBA LADRÃO (The
Hcisl), do Richard Brooks. Thriller.
Com Warren Beatly, Goldio Hawn.
Americano. Em cores. Roma-Bruni
(Rua Visconde de Pirajá), Bruni-Fla-
mengo (Praia do Flamengo), Bruni-
Tijuca, Bruni-Copacabana (Rua Bara-
ia Ribeiro, 255-2908), Bruni-Méier,
Maiildo (Bangu), São Pedro: 15h, ...
!7h20m, 19h40m, 22h. (18 anos).

J8h,_20h,_ 22h, (livre).
CONTINUAÇÕES
ÕS VISITANTES (Tho Visitors), tio
Elia Kazan. Dois combatentes, con-
denados por pslupro c assassinam
no Vietname, procuram nos Estados
Unidos o companheiro dc armas que
depôs contra eles. Filme baseado no
roteiro do filho do cineasta, Chris.
Com Patríck McVcy, Patricia Joyco,
James Woods, Chico Martfnez o Sle-

OS COWBOYS (Th- Cowboyi), do
Mark Rydell. Westorn. Com John
Wayne, Roscoc Lee Broivne, Bruce
Derrr, Collecn Dewhurst. Americano.
Em cores. Leblon (Av. Ataulfo de
Paiva, 391-B - 227-7805), Sanla
Alice (Rua Barão do Bom Reliro,

1 095 — 238-9993): 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. (14 anos). _
O GOLPE DA PANTERA (Porfert
Friday), de Peter Hall. Thriller. Com
Ursula Andress, Stanley Baker. In-

glês. Em cores. Carioca (Rua Con-
de de Bonfim, 338 - 228-8178):
lóh. 18h, 20h 22h. (18_anos).
A NOITE DA VERGONHA (Vergog-
na, Schifosi), de Mauro Severino.
Problemas de dois rapazes e uma
jovem que tentam vencer numa
grande cidade. Com Lino Capolic-
chio, Marilia Branco, Roberlo Bisac-
co. Italiano. Em cores. Britania
(Rua Desembargador Isidro), Santa
Rosa (Iguaou), Santa Rosa (Nilo-
polis), São João (Meriti). (18 anos).

AS DUAS IRMÃS (U Due Sorelíe),
de Roberlo Malenolti. As eslranha»
relações do dua» irmãs e seus pro-
blemas com os homens. Com Susan
Strasberg, Nathalie Delon, Massimo
Girolli, Giancarlo Giannini. Italiano.
Versão em francês. Em cores. Con-
tlor-largo do Machado (Largo do
Machado, 29 - 245-7374), Pathé

(Praça Floriano, 45 - 224-6720):
)4h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 ano»)

SOB O DOMÍNIO DO MEDO (Straw
Dogs), de -Sam Peckinpah. Um pro-
fessor americano muda para uma
fazenda isolada na Inglaterra, onde
é envolvido pela violência que o Ic-
vau a deixar os EUA. Com Dustin
Hoffman, Susan George. Em coros.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — ... .
226-5843): 13h30m, 15h40m
17h50m, 2Òh, 22H 10m.'(18,.anot).

MORRER OE AMOR (Mourir d'Ai-
mor), de André Coyalte. A história
verídica de uma professora • um
estudante com a metad» de »ua
idade perseguidos por «eu amor.
Com Annie Girardol, Bruno Pradal.
Francês. Em core». Copacabana

(Av. N, S. Copacabana, 801 — ,...
25509531: 16h30m, I9h, 21h30m.
(18 anos).^
OS" MACHÕES 

"(brasileiro), 
do Regi-

naldo Faria. Comédia. Três rapazes
se tornam cabeleireiros de senhoras
e se fazem passar por afeminados
para gozar da intimidade das mu-
lheres. Com fieglnaldo Faria, Era.-
mo Carlos, f-tévio AAigliaccio, Már-
cio Halbiiy, Kale Hansen, Mário Ben-
venuli, Neusa Amaral, Valentina
Godói. Tânia Scher. Em cores. Rian
(Av. Atlântica, 2 964 - 236-6114),
Capri (Rua Voluntários da Pálria,
82), América (Rua Conde dc Bonfim,
334 - 248-4519): 14h, lóh, 18h, ...
20h, 22h. Palácio (Rua do Passeio,
38/40 — 222-0838), Imporator
(Meier). Alameda (Niterói), leopoldi-
na (Penha), Moca Bonita (Bangu),
Par (Caxias): 14h, lóh, 18h, 20h, ...
22h. (18 anos).
O SUPERMACHO (Homo Èroticus), de
Marcos Vlcarío. Um skiliano de ex*
c opcional virilidade e sua ascensão
social no Norte da Itália, Com Lando
Buzzanca, üossana Podeslà, Luciano
Salce, Sylvirt Kcscina, Ira Fursten-
berg, Bernard Blíer. Italiano. Em co-
res. Cnndor-Copacabana (R. Fi-
guairedo Magalhães, 286 —
255-2610), Paratodo» (Rua Arquias
C o r d c i r o, 350 - 261-6403): I4h,
lóh, 18h, 20b, 22h. Mauá (Ramos):
15h, 17h, 19h, 21h. Odeon (Niterói):
13h30m, 15h40m, 17h50m. 20h, ...
22h. (IB anos).

REAPRESENTAÇOES
POR OUE ESTÁS TODA NUA? (Dove
Vai Tutta Nuda?), de Pasquale Fes-
ta Campanile. Comédia italiana.
Com Maria Grazia Bucella, Tomas
Milian, Gasione Moschin e Villo-
rio Gassman. Em cores. Ricamar
(Avenida Copacabana, 360 — . . .
237-9932): I4h, lóh, I8h, 20b, 22h.
H8 anos),
A GUERRA ACABOU (La Gucrre est
Flnío), rle Alain Resnais. Com rotei-
ro do escritor espanhol Jorge Sem-
prum. Com Yves Montand, Ingrid
Thulin e Genevieve Buiold. Ultimas
exibições (o prazo da censura vai
esgotar) do filmo escolhido peta
crítica carioca como o melhor lan-
camento de 1967. Paissandu (Rua
Senador Vergueiro 35 — 265*4653):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

O MENSAGEIRO (The Go Betwecn),
de Joseph Losey. Com Julie Chris-
tie e Alan Bates. Premiado no Fes-
tival de Cannes 1971. Pax (Viscon-
de Pirajá. 351 - 287-1935): 15h,
17h20m, 19h40m, 22h. (18 anos).

MÜÍHÉR-S~ÃPÃlXONADAS (Women
In love), de Ken Russell. Versão do
romance de D. H. Lawronce. Com
Alan Bates, Glcnda Jackson, Oliver
Reed e Jennie Linden. Em cores.
Alasca: I4h30m, I7h, 19h30m, 22h.
('?_*_"_ —-
O SUBMARINO AMARELO (Yeílow
Submarino), de George Dunnig, de-
senho animado de longa-metragem
baseado nos Beatles. Inglês. Em co-
res. Cinema-1 (Av. Prado Júnior n.°
281): somente às 14h e lóh. (Livre),

IDIIÍO PROIBIDO (brasileiro), do
Konslantin Tkaczenko. Drama. Com
Sueli Fernandes, Marcos Augusto,
Roberto Batalin, Maria Esteia Splcn-
dore. Em cores. Mesbla (Rua do
Passeio, 42 - 242-4880): 14h, lóh,
I8h, 20b, 22h. (18 enos).

SHENANDOAH (Shenandoah), de
Andrew Mclaglcn. História «mblen-
lada no Sul do» Eslado» Unido», du-
Mote a Guerra Civil. Com James
Stowart, Doug McCIure, Glenn Cor-
bort, Palrick Wayne, Roscmary
forjyth. Americano, Em cores. No
mesmo programa: Torra Selvagem
(This Savage land), de Vincont Mc-
Evoety. Wostern. Com George C.
Scott, Barry Sullivan, Kathryn Hays.
Americano. Em cores. Rex ÍRua Al-
varo Alvim, 33 - 222-6327): ....
13hl5m, 16h^5Om^20Ji25m_(14 anos)
LUA-DE-MEL & AMENDOIM (bra-
sileiro), de Pedro Carlos Rovai e
Fernando de Barros. Comédia. Com
Renata Sorrah, Rossana Ghessa, Car-
lo Mossi, Newton Prado. Em cores.
Rivicra (Av. Raul Pompéia, 102 —
247-8900): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).

A BELA DA TARDE (Baila da Jour),
de Luís Bunuel. A vida dupla de
uma burguesa casada que frequen-
Ia um bordel. Com Calherine Dencu-
ve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Ge-
nevieve Page. Francês. Em cores,
Scala (Praia de Botafogo, 316 —
(246-7218): 14h, lóh, 18b, ?0h
22h. (18 anos).

EXTRA
TERRA EM TRANSE (brasileiro), de
Gláuber Rocha, 1967. Com Jardel
Filho Glauce Rocha, Paulo Autran e
José lewgoy. Fotografia de Dib Lut-
fi. Hoje, a meia-noile, no Cinema-1,

LADRÕES DE BICICLETAS (ladri dr
Bicicletti), de Vittorio de Sica. Itá-
lia, 1948. Com lambeno Maggiorani,
Lianclla Carel a Enzo Staiola. Le-
gendas em português. Hoie, às . . .
18h30m c as 20h30m, no Cinemat»-
ca do MAM. _

CHARLIE BUBBLES (A Máscara a o
Rosto), de Albert Finney. Com Fin-
ney, Colin, Blakely, Billie Whllelaw,
liza Minclli. Hoio e amanhã, no
Museu ria Imagem e do Som: ....
16h30m, 18h20m, 20hlOm, 22h.

O SUMBARINO AMARELO (Th. Yel-
low Submarine), de George Dunning.
Inglaterra, 1968. Com The Beatles.
Hoje à meia-noite, no Pax.

Klll, de Romain Gary. Com Ste-

phen Boyd, Jean Sebcrg, James
Mason e Curd Jurgens. Policial. Em
cores. Em pré-cslréia. Hoje, à meia-
noite, no Rian.

A ÚLTIMA SESSÃO DE CINEMA (Tha
last Piclura Show), de Peter Bog-
danovlch, com Thimothy Buntyn,
Ben Johnson, Clovis Lcachman. Ame-
ricano. Hoje, às 22M5m, no Cina
Mesbla (Rua do Passeio, 42/56).

CINE HORA — Sessões a partir das
lOh, apresentando comédias, desc-
nhos e atualidades. Até as 22h. (Ed.
Avenida Central, subsolo), (livre).

Tama Scher, Vera Brahlm. Teatro
Caia-Grande, Av. Afranio de Melo
Franco, 300 (227-6475). De 3a. a 6a
às 21h30m. Sáb., às 20h30m a
22h30m. Dom., às 18h30m «...
2Jh30m.
PANORAMA VISTO DA PONTE -
Drama do Arlhur Millor. Conflitos
lodals e emocionais entro modestos
Imigrantes italianos cm Nova lor-
que. Direção de Odavlos Polti. Com
Leonardo Vilar, Vanda Lacerda, Hé;
lio Ari, Sérgio Dionítio, Cecília Loio-
Ia e oulros. Teatro Ginástico, Av
Graça Aranha, 187 (221-4484). De
3a. a 6a., às 21h, sáb., às 20h e
22h, dom., às 18h e -lh, e vesp.,
5a.s às I7h. Em temporada popu-
lar até o dio 1.° de outubro: diária-
menlc Cr$ 10,00, aos sábados, CrS
15,00.
ESQUINA PERIGOSA - Drama de
J. B. Priestley, Nova montagem da
conhecida peça de suspense. Dir,
dc Aurimar Rocha. Com Carlos Edu-
ardo Dolabella, Célia Coutinho, Rita
de Cássia, Aurimar Rocha e outros.
Toõtro dn Bobo, Av. Ataulfo da
Paiva, 269 1287-0871): 3a., Ia. e
6a.-fcira, ás 21h30m 5a.-f„ às lóh
e 21h30m, sáb., ès 21b e !2h50m,
dom., às 18hl5m e 21h30m. (18
anos). Temporada popular a Cr$
6.00 c Cr$ 12,00. Alé amanhã.
ÕATOGO DO CRIME — Drama po-
licial de Anthony Shaffer. Duelo de
vida e morte entre dois adversário»
inteligentes. Direção de João Be-
thencourt. Com Paulo Gracindo, Gra-
cindo Jr. e outros. No Teatro Gló*
ria, Praia do Russel, 632 (265-3436).
De 3a. a 6a., às 21h. Sáb., às 20h
e 22hl5m. Domingo, às 19h. (18
onos). Do terça a sexta, Cr$ 20,00,
sáb. CrS 25,00, dom. CrS 20,00.

FREUD EXPLICA.",. EXPLICA? - Co-
média dc Ron Clark e Sam Eobrik.
Um represcnlanle da classe média
declara guerra à homossexualidade.
Dir. de João Bethencourt, Com Jor-
ge Dória, Iara Cortos, Eduardo ler
naghi, Híldegard Angel e Luís Ar-
mando Guerrós. Toalro Maison de
France, Av. Pres. Antônio Carlos 53
(252-3456), 21h, sáb., ás 20h n
22h30m, vesp. 5a., I7h e dom.,
18h e 21 h. (18 anos). De dom. a 6a.
Cr$ 20,00, sáb. CrS 25,00. Estudan-
tes, Cr$ 10,00, exceto 6a. • »áb.

TANGO — Farsa simbólica da Sla-
vomir Mrozek. Uma família agilada
e exótica exemplifica o processo
das revoluções violentas na socie-
dade atual. Dir. Amir Haddad. Com
Teresa Raquel, Jaime Barcelos, Ivà
Sela, Renata Sorrah e outros. Tea-
tro Teresa Raquel, R. Siqueira Cam-

pos, 143 (235-1113), 21h, »áb., 19h
e 22ii30m, dom., 17h e 2lh. (18
anos). 6a. e sáb. Cr$ 25,00. Eslu-
danles, sempre CrS 10,00-

O MANSO — O popular comedian-
le Coslinha om nova cprescnlaçõo
dos seus recurtos característicos.
Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guana-
bara, 13/17 (232-5817;, 2lhl5m.
sáb., às 20h e 22h. vosp., 5a., às
I7h ¦>. dom., às 18h * 2lh15m. (18
anos). De dom. a 6a., CrS 20,00, es-
ludanles, Cr$ 10,00, sáb., Cr$ 25,00.

EXTRA
NOSSA CIDADE (Our Town), versão
musical da peça de Thornolon Wil-
der, com os alunos dos colégios São
Bento e Scholem Alcichem. Músicas
de Ronaldo Miranda. Libreto e dire-
çao de Orlando Coda. Hoje, às ....
20h30m no Teatro do Colégio São
Bento (Rua Dom Gerardo, 68).

UMA NOITE EM CLARO - Comédia
cm um ato dc Artur Azevedo. Dir.
de Fernando Bohrer. Com Solan-
ge Franca e Paulo Ribeiro. Sala
Glauce Rocha da Eicola de Teatro
Praia do Flamengo, 132. Só hoje,
às 2!h30m.

SÍGÍO AGONICO CENCI - Expe-
riência da teatro psieofísico, com
os atores argentino» Roberto Gra-
nados a Carlos Traffic (cx-partici-
pantes do Grupo lobo). Teatro Ipa-
nema, Rua Prudente de Morais, 824
(247-9794;. Às sextas-feiras, à«
0h30m.

DYSANGEUUM (Hie a Hoc) - Es-

petáculo experimenta! baseado na
obra de Friedrich Niotzsche. Apre-
sentação do Centro de Pesquisas do
ex-teatro (Teatlab). Dir. de Airton
Kerenski, com Edgard Ribeiro. Na
Associação Scholem Aleichem (ASA),
Rua Sào Clemente, 155 (226-7740).
Aos sábados, às 21h30m, a domin-
gos, às 20h30m.

CASA DE RUI BARBOSA - Exposi-
ção permanente com os móveis, rou-
pas, livros e carruagens quo perten-
ceram a Rui Barbosa. Rua São Cie-
rnenle, 134 (246-5293). Do 3a. a
domingo, das I4h às 21 h.

MUSEU DO PORTO — Documcnlos
hislóricos a fotografia» ligadas ao

Porto do Rio de Janeiro. Na parla
da manha, visitas guiadas com con-

dução grátis para escolares. Diária-

mente, das 13h às 17h, sábados,

domingos e feriados, das 14 às 17h.
"MÜSÊÚDFÃRfFMODERNA - Ex-

posição do acervo e biblioteca, com

livros de artes plásticas, cinema e

teatro. Avenida Beira-Mar. Aberlo

de terça a sábado, das 12h às 19h.

Aos domingos, das 14h às 19h, com

entrada franca.

MUSEU NACIONAL - Fundado em

1818 por D. João V. Tem uma se-

çáo dc Paleontologia e uma impor-

tante coleção de múmias na seção

de Antropologia. De 3a. a domin-

go, das 12h às 16h30m. Segundas

e feriados nao abre. Quinta da Boa

Vista, São Cristóvão (287-7ÒÍ0).

CHACÃrXdO CÉU — Pertencente
à Fundação Raimundo Caslro Maia.

Possui 357 obras de arte brasilei-

ras e eslrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminária a pra-
taria. Na Rua Murtinho Nobre, 93.

De 3a. a sábado, das 14h ài 17h.

Domingo das 1 lh às 17h.

MUSEU BOTÂNICO KUHIMANN -

Conslruído nos fundos do Jardim
Rotanico em 1B00, a antiga Casa
tios Pilões e ex-moradia de Joào

Geraldo Kuhlmann é a atual seda

do Museu. Aí podem »er vistos ob-

iotos pessoais do cientista, teus ins-
trumentos ée trabalho, suas colo-

ções a oi resultados de »uas pos-
quisas. Na Rua Jardim Botânico n.°
i 008. Do 2a. o éa., das 9h à» 17h.

MUSEU DO ÍNDIO - Exposição d»
vária* áreas culturais Indígenas. Tra-

balhos das tribos do Xingu, Pinda-
re, Norte da Amazônia • Nordeste.
Diariamente, das Uh30m às 17h.
Rua Mata Machado, 127 (228-5806).

MUSEU DA FAZENDA FEDERAL-
Objetos e documentos sobra o de-

senvolvimento da administração tri-

butária no Brasil, no Palácio da Fa-
.-.onda. Avenida Presidente Antô-

nio Carlos, 375, sobreloia, setor A.

Aberlo de 2a. a 6a.-feira, da» lih

às 17b,

Parques e Jardins
PARQUE LAJE — Com uma grande
mansão, »ede do Instituto do Belas-
Artes, florestas, grutas, torreão, ca-
labouço dos escravos, jardins, la-

gos, represas. Na Rua Jardim Bola-
nico, 414, das 8h às !7h30m, ex-
ceio às segundas-feiras.

QUÍNTÃ-DA BOA VÍ5TA - Anliga
chácara do Elias, uma das mais bc-
Ias residências da época que, ofer-
tada a D. João VI, se tornou o Paço
:lc São Cristóvão. Aí moraram D.
Pedro I e D. Pedro II, Hoje é sede
do Museu Nacional e onde está lo-
cali.ado o Jardim Zoológico.

JARDIM ZOOLÓGICO - Várias es-

pécies de animais da fauna mun-
diai, especialmente da brasileira,
africana e asiática. Grande coleção

de aves e pássaros do Brasil. Na

Quinta da Boa Visla. diariamente,
das 9h às 18h30m.

JARDIM BOTÂNICO 40 mil

plantas representando 3 mil espé-
cies. A mais completa coleção de

palmeiras do mundo a a Palma
Maior, com 38,70m, phnlada n:r

D. João VI. Obras de arte e pré-
dios hislóricos, como o Ha fábri-
ca do pólvora fundada em 1805.

Guias poliglotas para os visitar-.-

tes estrangeiros. Rua Jaidim Bola-

nico 920,_das 8h às 17h.

FLORESTA DA TIJUCA - Visita à

Cascatinha, Açude da Solidão, Som
Retiro, Cascata Diamantino e Cape-
Ia Mayrink, que tem no aliar qua-
tro painéis de Porlinari.

Música

CINEMA NA PRAÇA - O Serviço
de Cinema Educalivo e Cultural es-
tá exibindo, sempre às 20h filmes
culturais nas seguintes praças: Ho-

je, na Praça Catolé e dio 15, em
Sepetiba.

HORÁRIOS — O» horário» dos pro-
gramas de cinema divulgado» nesl*
roteiro «áo fornecido» pela» empre
ia» e, portanto, da exclusiva rts-

ponsabilidade dos distribuidores a
exibidoros.

Teatros
OS MARGINALIZADOS - Comédia
de Abílio Pereira de Almeida. O
humor iuí generis da popular ro-
mediante Derci Gonçalves cm novas
aventuras. Dir. de Fredi Klcemann.
Com Derci Gonçalves e outros. Tea-
tro Serrador, Rua Senador Dantas,
13 (232-8531): 21 h, sáb., 20h e
22h. vesp._dom.,_18h.

ABELARDO E HELOÍSA — Drama dc
Ronald Millar. No séc. XII, um ca-
sal de amantes enfrenta os precon-
coitos c a intolerância da mentali-
dade oficial. Dir. de Flávio Rangel.
Com Míriam Mehler, Pcri Sales, Frc-

golente, Rosila Tomás lopes, Érico
de Freitas e outros. Teatro Copa-
cabana (Avenida Copacabana, 327 —

257-0881): 21hl5m, »áb, 19h30m e
22h30m, vesp, dom., 18h.

CHECKUP — Comédia dramática de
Paulo Pontes. Sofrimento e alegrias
de um velho ator internado num
hospital. Direção de Cecil Thiré.
Com Ziembinsky, Neusa Amaral, Mi-
riam Muller c outros. Teatro Gláucio
Gil, Praça Arcoverde (237-7003):
21|i30m, sáb., 20h e 22h30m, vesp.
5a., I7h e dom., I8h.

A PENA E A LEI — Farsa popular
de Ariano Suassuna. O nordestino,
visto com humor pelo autor de A
Compadecida, Dir. de luis Mcndon-
ça. Com 11va Nino, Rui Cavalcanti,
Luís Mendonça a outros. Teatro
Santa Rosa, {Rua Visconde de Pirajá,
22 — 247-8641). Diariamente, às ..
2lh30m, sáb., às 20h30m e . . . .
22h30m, dom., às 2lb30m. Vesp.
dom., às 18h. Ingressos a CrS 5,00
o CrS 10,00, sábado, preço único de
CrS 10,00. Domingo, Cr$ 5,00 e
Cr$ 10,00. Alé amanhã.

oAní!írro"gãFório
rio épico, da autoria da Peter

Weiss, sobre o processo dos res-

ponsáveis polo campo de concentra-
cão de AinchwltZ. Dir. de Celso
Nunes. Com Fernanda Montenegro,
Fernando Torres, Zanoni Ferrite,
Jacqueline laurence, Antônio Pali-

'no, Carlos Kroeber e outros. Teatro
João Caetano, Praça Tiradentes . .

(221-0305): 21h, sáb., 21h30m, dom.,
18h e 21h. Preços populares: pia-
teias, OS 8,00, balcão CrS 5,00.

UM TANGO ARGENTINO - Peça
de Maria Clara Machado, com cena-
rios e figurinos de Joel de Carva-
lho, coreografia de Susana Braga e
trilha musical de Guilherme Vaz.
Com Marta Rosman, Vânia Veloso
Borges, Virgínia Vali, lupe Gigliot-
ti e outros. Somente às óas.-feíras
e sábados, às 21h, a domingos, às
18h30m. No Tablado, Av. Linou de
Pau]a Machado, 795 (226-4555).
HÒJEÉ DIA DE ROCK — Romance-

partitura de José Vicente. Viagem
mágica em busca de um mundo
novo. Diteçao de Rubens Correia.
Com Rubens Correia, Leila Ribeiro.
Nildo Parcnlc, Ivone Holfman a
oulros Toatro Ipanema. Rua Pru-
dente de Morais, 824 (247-9794),
2lh30in, sáb,, 20h e 22h30m, dom.,
19h e 2lh30m.
SONHO DE UMÂ NOITE DE VERÃO
— Adaplaçáo livre do texlo de Sha-
kcspoare, com uma visão experi-
mental. Direção dc Raul Marques.
Com Tânia Maria, Sebastião Lemos,
Antônio Palmeira. Teatro Glauc»
Rocha, Praia de Bolafogo, 522. De
4a. a 6o., às 21h30m. Sáb., 20li e
22h30m. Dom., às 20h.
UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 - Co-
média de Paulo Ponles. Grandezas e
miséria» da urn misterioso palpite
para a Loteria Esportiva. Dir. de
José Renato. Com Milton Morais,

8.» CONCERTO DA SÉRIE A - VES-
PERAl — Com a Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira, sob a regência de Pe-
ter Eros, e tendo como solista o
violinista Zvi Zeitlin. No programa:
Abertura the Hebrides, Opus 26-A
Gruta da Fingal, de Mendelssohn.
Concerto para Violino a Orquestra
(em comemoração ao 125.° eniversá
rio de falecimento do compositor).
de Mendelssohn, e Sinfonia N.° 6,
Palótica, de Tchaikovsky. No Tea-
tro Municipal, hoje, às 16h30m.

BARBOSA UMA — Reciral de vio-
lão, apresentando obras de Harris,
Scarlatli, Haydn, Bach e outros. No
Salão Leopoldo Miguez (Escola de
Música), hoje às 21^

CORAI ECO ELITTIE SÍNGÊRS -

Recital promovido pelo Instituto
Cultural Brasil-Japão. Regência da
Teruo Yoshida, com Humberto Ka-
wai ao piano. Hoje, às lóh, na
Associação Cristã de Moço», Rua da
lapa, 86. ,
CONCERTO PARA A JUVENTUDE -

Com a participação da Orquestra do
Câmara da Rádio MEC. Solista: Ayr-
ton Pinto e regência do maestro
Nelson Nilo Hack. No programa,
obras de Mário Ficarclli, Bach e de-
monstraçào do violino eleirónico.
Amanhã, às lOh, no Teatro Munici-

pai. Enlrada franca.

RECITAI — De Eliane Sampaio *

Jodacil Damasceno, apresentando
Modinhas Brasileiras do Período Co-

lonial e do Império. No Parque da

Cidadã, amanhe, àt lih. Entrada
franca. ^_
BANDA ANTIQUA - Recital com
o programa: Frottola», Baladas Eli-
sabetanas, Baladas Shakeipeareanas
e outras obras do século XVIII.
Amanhã, às 17h, no Teatro Artur
Azevedo (Rua Vítor Alves, Campo
Grande). Entrada franca.

RECITAI — Com o pianista Artur
Moreira lima. No programa, Sonata
N.° 2, de Barcarola, Scherzo N.° 2
c Noturno Op. 27, N.° 1, de Cho-

pin, e Ouadros da uma Exposição,
de Mussorgsky. Segunda-feira, às •

21h, no Teatro Municipal. Apresen-
lação em benefício do Preventório
Santa Clara.
qüárTeto da sinfônica de por-
TLAND — Segunda-feira, às 20h30m,
no Instituto Brasil-Eslado» Unido»

(Av. Copacabana, 690). Enlrada fran-
ca.

CONCERTO — Com o tenor Carlos
Augusto de Carvalho e o pianista
Marcai Romero. No programa, 20

composições de mulheres brasileiras.
Terça-feira, às 18b, no Auditório
Lorenzo Fernandez (Av. Graça Ara-

nho, 57). Entrada franca.

ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAI -

Sob a direção de Cleofe Person de

Matos. No programa, obras renas-
cenlislas e músicas brasileiras. Quar-
ta-feira, às 21 h, na Igreja Presbite-
riana (Rua Barala Ribeiro, 335). En-

Irada franca.

Fim de semana

Museus
MUSEU DA CIDADE — Com peças
relacionada» à História do Rio de

Janeiro. No Parque da Cidade, Es-

trada Santa Marinha (247-0359). De

segunda a sexta-feira, das 13h ás
17h, sáb. e dom., das 9h30m às
17h30rn. ...
MUSEU HISTÓRICO NACIONAl -

Com valiosas peças da nossa Histó-
ria, com a carruagem imperial, Iro-
no de D. Pedro II, ele. Na Praça
Marechal Ancora (224-0933). De ler-

ça a sexta-feira, das 12h às 17h30m,
sáb., dom. e feriados, das I4h às
17h30m-
MUSEU DOS TEATROS — Exposição

pormanonlo, Documcnlos sobre ar-
listas e atividades teatrais, incluiu-
do indumentárias usadas em óperas
c poços. Salão Assírio no Teatro
Municipal. Enlrada pela Avenida Rio
Branco (222-2885). De segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h. Enlrada
franca.
MUSEU DA REPÚBLICA — Com ob-

jclos relacionado» à Flistória da Re-

pública, como a condecoração de
Deodoro, ele. Rua do Catele, 153

(225-4302). De terça a lexta-feira,

da* 12h30m àt 17h30m, eot sáb.,
dom. e feriadot, da» 15h .... 18h.
Guias para acompanhar a» visitas.

(225-7662).

MUSEU DO DEPARTAMENTO NA-

CIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
- Av. Pasteur, 404 (236-0309). Dr

segunda a scxla, das 9h às 11h30m
e das 13h às 17h30m.

MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES — Parque do Flamengo,
Av. Rui Barbosa (245-1195). De ter-

ça a domingo, das 12h às !7h.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL -

Av. Presidente Vargas. 328/16." an-

dar. Do segunda a sexla-lelra, das

9h30m às !7h30m.

MUSEU NACIONAl DE BELAS-ARTES
— Galeria Nacional a Estrangeira de

Pinturas. Na Avenida Rio Branco.
199 (232-3470). De terça a sexta-

feira, das I2h às 21h, táb. e dom

da» 15h às 18h. Visita» guiadas do

torça a sexta-feira, da» 15h às 17h.

A peça do mês qua está »endo ex-

posta é escultura Tiradanta», em

bronze da Décio Vilara».

CINEMA EM TERESÓPOLIS

Cine Vitória — Sábado: Os Dois In-
domáveis, de Blak e Edward, com Wil-
liam Holden e Ryan 0'Neal. Americano.
As I4h30m e 21h. (14 anos). Domingo:
A Tenda Vermelha, de Mickail Kalato-
zcv, com Sean Connery e Claudia Cardi-
nale. italo-soviéüco. A.s 14h30m, 16M0
18h30m e 20h30m. (10 mios).
Cine Alvorada — Sábado e domingo: Os
ladrões, de Henri Vcrncuil, com Jean
Paul Belmondo e Ornar Sharii.. Franco-
americano. Sábado, às 14h30m e 20h
30m; domingo, às 14h30m, 16h30m, 18h
30in, c _0h30m. (14 anos).
Cine Arte — Sábado: Eu Te Amo. Nata-
iie. de Jacques Deray, com Alain De-
lon e Nalalie Delon. Francês. As 14h
30m e 20h30m. (18 anos). Domingo:
Canhões Para Cordoba. de Paul Wendor,
com George Pepard e Giovanna Rali.
Americano. As 14h30m, 16h30m. 18h30m,
e 20h30m. (18 anos).

CINEMA EM FRIBURGO

Cine Eldorado — Sábado: Os Sete Mi-
mitos, com Anne Maundes. A cores. As
17h 19h e 211i. (18 anos). Domingo: A
Última Esperança da Terra, de Boris Se-
gal. com Cliarlton Heston. As 15h, 17h
r. 19h. (18 anos).
Cine São José — Sábado: Delírio dr
Amor, dn Ken Roussel, com Richard
Chamberlain e Glcnda Jackson. As 17b,
lOi-i e 21h. (18 anos). Domingo: O Revc-
verendo do Colt 45, de Leon Klimoyslci,
com Guy Madison e Richard Harrison.
Ãs 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. (14 anos).

CINEMA EM PETRÓPOLIS

Cine Petrópolls — Sábado: Quando Ex-
plode a Vingança, de Sérgio Leone, com
Rod Steiger e James Coburn. Italiano.
Às 14hl0m, 17h30m e 20h50m. (18 anos).
Domingo: Coüibov, de Mark Rydell, com
John Wayne. As 15h30m, 17h30m, 19h
liüm c 21b30m. H4 anos).
Cine Dom Pedro — Sábado: A Casa que
Pingava Sangue, com Christophèr Lee
e Peter Cu-shing. As 15h30m, 17h30m.
iQhSftm e 21h30m. (18 anos). Domingo:
Quando Explode a Vingança, de Sérgio
Leone. com Rod Steiger e James Co-
burn. As 15h30m, 171i30m. 10h30m e 21h
HOm. il8 anos>.
Cinema Casa Blunca — Sábado: TrajJiC,
dc Jacques Tati. com Jacques Tati e
Maria Kaimberlcy. A.s MhlOm, 16h, 171i
50m, lülvlOm c 21h30tn. (Livrei. Domin-
go: O Libertino, com Maurice Ronnet,
François Fabian e Brigitte Fossey. As
14bl0m, 1611, 17h5()m, 19h40m e 2130m.
(18 anos».
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VAMOS AO TEATRO
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TEATRO DA PRAIA
CURTINDO UMA DIFERENTE

PHIIIPS QUINTETO VIOLADO
Exclusivo da Philips

HOJE, ÀS 21,30 HS.

R. Franciico Sá, 88 - Rcs.i 227-1083

Esludanlos 10.00 - Inteirai 20,00
Uma promoção do TRAN5INU.R TURISMO - P.cg. EMBRATUR 2«.l

SP — Cal. A.

Sucesso
flliinlutO

6.° MES DE SUCESSO
"WIltlAM ES5 PRODUÇÕES" apresanla

FREUD EXPLICA! Suceno
«btolulo

(EXPLICA?...) Norman is that you?
Dir efrad.i João Belbcncourl. - Cen. - fio-' Arlindo Rodrigues.

Com JORGE DÔRIA - Yara Cortes - luí» Armando QueirólI-.

Eduardo Tcrnaghl - Pari, Esp. Hildctiard Annal. TEATRO MAISON

DE FRANCE - Rer,.: 252-3.156. "Um noi «sla comédia da Maison...

esla na hora de ir ao toalro" (Gilberto Tumscit) - Hoie, às 20 e 22,30

OcKOtiln para estudante»

TEATRO DULCINA - R. Alcindo Guanabara, 17 - Tel.t 232-5817

Com PININHO, SÔNIA PAUIA a ANTÔNIO OUARTÍ.

D* 3as a 6a„ as 21 hl. - Sábado, ai 20 a 22 hl. - Dom.. 18 a 21 hs.

Ar rafrlgarade

J » MÊS DE SUCESSO

Sob o» auspício» do Gov. Est. Espírito Sanlo

TEREZA RACHEL em

TANGO
Com Jayme Barcelos, Elza Goinos, Renala Soirah, Paulo Pcreio,

Ivan Solta e Francisco Dantas. "Ê o espetáculo mais importante do

ano." (Van Jafa). "Interpretação extraordinária." (Pedro Bloch).

Dir, Amir Haddad - Cen.-fiq.: Joel do Carvalho.

1EA1RO 1EREZA RACHEL — R. Siqueira Campos, 143 — Re».i

235-1113 - Da 3as. a 6a., ns 21 hs, - Sáb.! a» 19 • 22,30
Dom.i 17 • 21 hora»
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.4/jcsar do sucesso de público
dcançado com sua temporada
popular, A Pena e a Lei, de
Wíflflo Suasswia, despede-se

amanhã do Teatro Santa Rosa
juira cumprir compromissos em,
diversos municípios do Estado
do Rio. Uva Nino c Echio Reis
comandam o espetáculo, que
pode ser visto hoje a CrS 10,00
e. amanhã, a Cr$ 5,00 e CrS 10,00

•a* Slio.v.5?

TEATRO
QUINTETO VIOLADO — Com 5an-
Ho (flautai, Marcelo (violéo), Fer-
nando (viola), luciano (percuisSo) e
lonho (contrabaixo). No Teatro da
Praia, Rua Franciico SS, BB
227-1083). Diariamente, às 21h.
Preço CrS 20,00 • Cr$ 10.00 (estu-
dantes).
CHICLETES COM BANANA - Show
com Jackson do Pandeiro, Carmtm
Costa « Jofio do Vale. Dt ti. a
dom., ès 21h30m, sáb., « 20h30rr
a 22h. Ingresso ¦ CrS 5,00 * CrS
10,00. No Tealro Opinião (Rua Si-
queira Campos, 143 - 235-2119).
Poucos dias.
MISTO QUENTE - Com Agiído K-
beiro, Valéria « Peúrinho Mattar.
Dir. Augusto César Vanncci. Prin-
casa Isabel, Av. Princesa i u ,. 186
(236-3724), 3a. • 5a.. às 21h30r n,
6a. • làb. às 2h30m • 22h30m
dom., ás íah » 21h30rnL___

RODA DE SAMBA — Com Picolino,
como convidado «spec.at, o quaf-
reto Lelé da Cuca, Rubens do Sal-
Oueiro, Balalaika, Paulo Chaveco a
cabroehas da Escola d» Samba aa
Portela. Tealro Glauca Bocha, Praia
de Botafogo, 522. Toda» es segun-
das-feiras, à» 21li30m.
UMA NOITE COM CHICO ANÍSIO
— Show com Chico Anísio, partici-
pação do conjunto T*mpo-7. Textos
de Chico Anísio, Marcos Cisar, Ar-
naud Rodrigues, Arapuã, J. Rui .«
outros. Direção de Osvaldo toureira
Oirsção musical de Severino Filho
Teatro da lagoa, Av. Corçie: dí Me-
deíros, 1 426 (227-6686). 4b., 5a. e
6a., 21h30m, sáb., 22h30m, dom.,
?0h30m.
NOITADA DE SAMBA — Com Cie-
mentina de Jesus, Nelson Cavaquí-
nho, Conjunto Nosso Samba, Rc-
berto Ribeiro. Serviço d» bar com
pratos típicos a CrS 5.00. Todas
as segundas-feiras, as 21h3üm.
Teatro Opinião, Rua Siqueira Cam-

pos, 143 (235-2119).

CASAS NOTURNAS
JORGE BEN — Dlreão d* Tarso
de Castre, com o conjunto do luit
Carlos Vinhas a Rosinha de Valsn-

ça. No Fias, Rua Xavier ds Silveira,
13 (25543735).
EVÃIDO GOUVEIA — Com Barba-
ra Meli * o piano de Válter Gon-

çalves. No Scolch Bar, Rua Hernan-
do Mendes, 28 (2_56-73j7).

CÉUA REIS — Todas as noites no
Bierklause, Rua Ronald de Carvalho,
55.(237-1521).

RODA DE SAMBA - Show com
passistas t rilmistas. O Abará, Rua
Ubaldino do Amaral, 53 (252-5634).
SHOW — Com Cláudio Cavalcanti e
Waleska, de 3a. a domingo, à meia-
noite. Dir. de Roberto Menescal. Na
Fossa Nova, Av. Atlântica, 4 206.
Couvert artístico: CrS 20,00.

PAULINHO DA VIOIA — Com o
conjunto de Ellon Medeiros d» 5a.
a dom. Diariamente, ihowi com o

pianista Julinho, a sambista Cláudia
Regina, o cantor Juan Daniel (tar.-
gos c boleros), o seresteiro Ronnie
Ferreira • os conjuntos Gilberto ü-
ma Trio e GM-7. Na Churrascaria
Gargalo (Shopping Center do Méier).
Couvert: CrS 15,00. Até dis 30.

FURACÕES DA BAHIA - Show do
rirupo folclórico Olodumaré, com 60
figuras em cena e participação ei-

pecial do cantor Tobias. que fa2
também um íhow individual após a
apresentação do grupo. Direção de
Evõldo Carneiro. Apresentação ai
3a... 4as., 5as. e dom., à» 22h. 635. •

e sáb. ás 23h. No Canccão, Av. Ven-
ceslau Brás n.° 215 (246-0617 e
246-7188). Alé o dia 24 de setem-
bro. _j_ _
SILVIO CAIDAS - Todas as sextas
e sábados, no Bigode do Meu Tio,
Rua Teodoro da Silva 668 ....
(238-0267). Até o Hin 30 de selem-
bro
IENA RIOS — Show da cantora com
a participação da dupla Adolfo *
Kyria • do conjunto Os Brasões. Du
3a. a domingo, à» 23h30m. Sem
couvert artístico. Na Boa!» Cliclr,
Av. Atlântica, 3 056.
ROSE — Restaurante aberto 24b
por dia, apresenta um ihow, a
partir dai 20h30m, com o serostei-
ro Alberto Sodré e o pianista
Malta. Av. Copacabana n,° 60
1235-3782).

DARCI VllA VERDE - Em curla
Temporada no Monsieur Pujol, Ru*
Aníbal d« Mendonça, 36 (287-0105).
CY MANIFOID - Em show de sam-
ba com os conjuntos Samba Show
e Os Grilos. No Rincão Gaúcho, Ru.i
Marquês_de Valejica,_83J264^6659).
MONSÚETO — Em show com a par-
ticipaçáo do várias alas de escolas
de samba e de diversos artistas. As
24li de 3,i., 4a., 5a. • dom. 6a. e
sáb., ás 23h e lh da madrugada.
No Sambáo, Rua Constante ftnmor.,
140 (237-53681, Estacionamento na
Pompeu Loureiro. Couvert de Cr$
20,00 sem consumação.
ClÁUDIA FERREIRA - Show de fa-
dos e conçõe", com a participação
no pianista Hiram Trindade. Ade-
ga da Évora, Rue Santa Clara, 292
(237-4210).
ONE, TWO, THREE... SAMBA —
Show com Silvio Aleixo, Alcione,
Sandra Mara. Samba-4, African Girls
r Loretti Trio. Diariamente às , . .
22h30m e lh. no Katacombt, Av.
Copacabana, 1 241 (267^2735).
ZIRIGUIDUM OI N.« 2 - Show de
sambo com Sargentelli e passistas.
As 22h, na Sucata, Av. Borges de
Medeiros, lagoa. Reservas:
227-35B9 e 227.6686.

NOVA CAPEIA — Show com a

participação do cantor Hélio Justo.
Soroia, Daíle (mágico internacional),
strip-tease de Valéria a Fábia, o
comediante Paulo Xaveco e o con-
junto lolly Pops. Diariamente, ài
23h. Avenida Mem da Sá, 96 —

1." andar - 252-6228 e 222-3493.

AIDA PINTO BASTOS - Tocando
órgão e cantando. Toda* as noites,
no Salão Nobre do Castelo da lagoa.
Áv. Epitácio Pessoa, 1 560. Sem
couvert artística.
ADÉUA PEDROSA — Antônio Cam-
pos e Maria Alcina. No Lisboa i
Noite, Rua 5 de Julho. 312 ... .
(257-8339).

D'ANGElO — Com as gêmeas Célia
e Celma. Dir. artística de D'Ange!o
Nò Churrascaria Tijtie.n.., Rua Mar
quês da Valença, 74 (228-8870).
Aberto diariamente para almoço #

jantar. Aos domingos, almoço com
show para crianças, com o palhaço
Chiquitího.
AS VIRGENS DA BARRA — Dirigido
por Carlos Machado. Texto de Mei
ra Guimarães e Caries Machado. Con
Amandio, Sílvia Martins, Marisa Som-
mer, Sandra Mara, Tini Louise e Car.
los leite. Ns Boal» Macumba
Barra da Tijuca. (399-1368).

NUMBÊRONE - De 2a. a 5a. a lh
da madrugada show tom Baby Con-
suelo e os Ncvot Baianos. Da 5a.
a dom., a cantora Maria Alcino.
Diariamente, Osmar Milito e c Quar-
teto Forma, organista Emi de Oli*
veira e a cantora Sally Baldwin. R.
Maria Quiléria, 19 (267-2231).

ÓrTcHA BANK — Seu plano e
seu conjunto tocando para ouvir,
iantar e dançar. Com as vozes d«
Glorinha Magalhães e Werme.
Griessmann. No Alt Borlin, Rua Via
conde de Pirajá 22 (287-0302)
Aberto aos sáb. e dom., também
para almoço.

SAMBRASAS - De 2a. a sábado,
show de mulatas com os conjuntos
Samba Quatro t Válter Amaral. Dir.
de Maurício de Paiva. Na Churras-
caria las Brasas, Rua Humaitá, 110.
Sem couvert artístico.

PLAZA - As 2as. e 6as., Noites
de Tangos e Boleros, com Sidnei
Más. Às 4as., Sambas e Serestas,
com Itamar Dias. Às 5as., a canto-
r« Carmcm Costa. Aos sábados, o
Show Milionário, de Sidnei Bondim
Hoje, show com Válter Mirando,
Cirlc- Ribeiro e a mulata Zaire.
Aos domingos, Uma Rosa e um Vio-
lão, com Rosa Valentlm e Cario*
Odilon. Sem consumação mínima
nem couvert. Av. Prado Júnior, 258
(257-6132).

AS DIFICULDADES
DE DONA BARATINHA
São incríveis os malabarismos a que os «toros

são obrigados, nesta apresentação dt

Quem Quer Casar com a Dona Baratinha?, no

Teatro Opinião, para levar adiante um
espetáculo em que o descuido da produção
« total. Mas elei próprios chegam «o ponto
du não iti.it-. contiol.ir ni diversa, situações que
surgam inesperadamente. Procuram emendar

HS falhas da montagem, mus isto vai ficando

cada vez m.iis impossível: a casa da Baratínhtt

está sempre ameaçando cair, a parta não fecha

direito, uma parede (um biombo) cai, a

saia do vestido de noiva está rasgada, o

vestido da tia não aboloa direito, o guarda*$ol
de um dos-bichos está todo arrebentado •

assim por diante.
Na cena final, a improvisação toma conta

do espetáculo • torna-j» difícil entender o

próprio texto que, apesar de tudo, os atores

iam conseguindo passar. Enfrentando este tipo

d« problema, a adaptação já fica, «m principio,

prejudicada pelo baixo
nível do trabalho da produção

AONDE LEVAR AS CRIANÇAS

VICENTÃO — Vadinho e seu con-
junto apresentam um show com
música para dançar, todas as 5«s.,
6as. e sábados, como atração, Beli-
nha. Sem couvert artístico. Na
Churrascaria Vicentão, Rua Conde
de Bonfim. 485 (258-7091).

SAMBA E SERESTA - Show varia-
do com Célia Paiva, o erooner
Juraci, Ubirajara • seu conjunto, e
Mário Alves. No Garrafão da Ramos,
Rua. Uranos, I 243 (230-2959).

Opera
TEATRO DE ÓPERA DA GUANABA-
RA (TOG) — Apresentação de tre-
chos da ópera Don Pasquale, de Do-
niietti, com a participação de Gu-

çiliemo Damiano, do tenor Dante dí-
Paola, do soprano Lydia PodorolsH

« de vários artistas líricos do Tea-
tro Municipal. 3a.-feira, ás 20h, no

novo Tealro-Auditório da Associa-

ção Cristã da Moços, Rua da lapa.
86.

fESTIVAl LÍRICO - Apresentação
de quadros das óperas Bullorfly,
Traviata e trechos dt outras. Com
a participação de quatro sopranos,
quatro tenores, um meio-soprano,
um barítono e um baixo. Os acom-
panhamentos terão executados em
órgão eletrônico. Regência do mães-
tro Mário de. Bruno e direção céni-
ca de Tito Bcrtinl. 4a.-feira, às 21h,
no Club» Sírio • libanês, Rua Mar-

quê» de Olinda, 38 (266-0952).

RECOMENDAÇÕES
Além da excelenlo encenação do grupo Tri-

bus, A Ilha Mágica do Contador de Histórias, con.

tinua em cartai uma peça qu» deve ser vista por
todas as crianças; A Menina e o Vento, produção

que tem a garantia do nome de Maria Clara Ma-

chado. E o Tealro João Caetano também prosse-

gue apresentando Aladír. e a Lâmpada Maravilhosa

uma superprodução criada pelo grupo Teatro da

Juventude, enquanto no Tr>.itro Ipanema Os Con-

tadores de História mostram Coopfl, onde cclin*

ças e atores brincam junto* o tempo todo-

MoNICA BARREIO

TEATRO ._
JOÁOZINHO E MARIA NA CASA
DA BRUXA — De Jair Pinheiro. No
Teatro Miguel Lomoi, Travessa Mi-
guel lemos, 51-H (236-6343), Sába-
dos e domingos, às 17h. V
PÍNOCCHIO, BONECO DE PAU -

De Jair Pinheiro. No Teatro Migurl
Lemos, Travessa Miguel Lemos,
51-H. Somente aos .abados, às 16h.

COIHER MÁGICA DE MONSIEUR
IOIÓ — Promoção do Departamrn-
to de Cultura. Amanhã, às lOh no
Teatro Armando Gon.aga (Mar.
Hermes).
BENTE-OUE-BENTE AO FRADE - De
Dilu Melo. Teatro Opinião, Rua Si-
queira Campos, 143 (235-2119). So
mente aos sábados, às lóh.

O SOIDADÍNHO DE CHUMBO -
De. Suely Poggio de Castro. Dir, de
Rogério Fróis. Música de Eliseu Mi-
randa e coreografia de Maria Inè*
Cavalcanti. Participação de palhaços,
bailarinas e acrobatas. Tealro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143
(235-2H9);_Sáb1L às 17h.

O PATINHO FEIO — Baseado no
conto de Andersen. Figurinos de
Juarez Machado. Dir. de Aurimar
Rocha. Com Boti Barcelos, Louise
Macedo. Tilde Sueli, Válter Soares e
Rui Barbosa. Apesar de alguns mo-
mentos engraçados o espetáculo tem
muito pouco da expressividade do
conto original. No Teatro de Bolso,
Rua Ataulfo de Paiva, 269 ....
(287-0871). Sábados « domingos, às
17h.

O RAPTO DAS CEBOLINHAS - Ds
Maria Clara Machado. Direção de Yu-
mara, O espetáculo precisa amadurc-
cer um pouco mais para aproveitar
ao máximo o excelente texto de
Maria Clara. No Toatro Fonte da
Saudade, Av. Epitácio Pessoa, 4 866
(266-3468). Sábados' e dominqos,
as 16h.

A MENINA E O VENTO - Texto e
direrão de Maria Clara Machado,
música cie Ubirajara Cabral, cenário
de Joel de Carvalho e figurinos de
Betty Coimbra. Uma apresentação de
alto niveJ com muito poesia e hu-
mor. Teatro Tablado, Rua LÍheu de'
Paula Machado n.° 795 — Gávea
(226-4555). Sáb » dom., às 15h30m
e 17h30m.

BRANCA DE NEVE E OS SETE
ANÒEZINHOS -- Produção e dire-

I ção de Roberto cie Castro. Espeta-
culo alegre que respeita as idéias

* principati da história original. No
Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de

| Paiva, 269 (287-0871). Sábados e
j domingos, às 15h30m.

ALADIM E A LÂMPADA MARAVI-
LHOSA - Produção do Teatro da
Juventude. Adaptação d» Carlos Abel
e luis Artur. Com m,:is de 20 atores.
Um grande espelácuio que aproveita
todo o clima mágico das aventuras
de Aladim de Batida. Mo Teatro
João Caetano. Praça Tiradentes. Sá-
bados, às lóh e domingos às . . .
10h30m.

AS AVENTURAS DO DOUTOR MAG-
NUS MAGNÉSIO - Criação da Tri-
bua Teatro. Através da dramatiza-
ção muito bem orh.nt.ida, crianças

! « atores procuram o pó da verda-
I de para salvar o rei, num espetáculo

totalmente descontraído. No Museu
do Arto Moderna, todos os domin-

• gos. às llh, 15h, 16h30m e 18h.

O CIROUINHO PINGUE- PONGUE -
Participação do mágico Toninho, oa-
thacinhos, ventrítoquos, macaqui-
nha amestrada, malabaristas e os
palhaços Alegria e Geripoca, No
Teatro de Arena da Guanabara, Lar-
BO da Carioca (224-t341 «• . . . .
222-5-135). Somente aos domingos,
às 17h.

A IlHA MÁGICA DO CONTADOR
DE HISTÓRIAS - Vencedor do re-
cento Festival de Teatro Infantil da
Guanabara, realização da Tribus-Tea-
tro. Espetáculo que motiva a parti*
cipação total das crianças no de-
senvolvimento de um excelente tex-
ío-basc. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2641). õáb., às I5h
e 17h. Últimas semanas.

QUATRO BICHINHOS EM CONFU-
SÃO — Do Carlos Adib. Espetáculo
com poucos recursos, apresentando
um ambiente simpático. Mo To.itro
Opinião, Rua biqueir.t Campos, 143
(235-2119). Somente oos domingos,
às 16h.

A BELA ADORMECIDA - De Jair Pi-
nheiro. No Teatro Migual lemos,
Tfaveiao Miguel Lemos, 51-H....
(236-6343). Somente aos dom, as
lóh.

A ONÇA E O BODE - Produção
de Roberto de Castro e apresenta-
çâo do Grupo Carroussel. Peca pre*
aliada no Hl Festival Infantil. A cons-
trução de uma* casa e o entendi-
mento enter, dois amigos sâo ele-
mentes simples que compõem um
espetáculo simpático. Teatro Gláucio
Gil, Rua Barata Ribeiro 206 (Pr.
Arcoverde), 237-7003. Sábados d do-
mingos, às .5h45m.

VIAJANDO PELO BRASIL - Apre-
sentado pelo Teatro de Marionetes
Monteiro Lobato. Teatro do Arena
da Guanabarar Laryo da Carioca
(222-5435). Domingos, às lóh.

O SOLDADINHO VALENTE - De Ri-
I pis Rodrigo. Dir. de Freddy Bessa.

Tealro Glauce Rocha, Praia d< Rota-

| fogo, 522. Aos sábs. às 17h • aot
doms., às 15h.

j ONÇOUNO Ê UMA BRASA - Pro-
ducão de Iara Silva. Teatro Glau-
ce Rocha, Praia de Botafogo, 522.
Sábados < domingos, às lóh.

' 
FUCTS - ERA UMA VEZ UMA

: COR... — De Ziraldo t Adetbal Jú-
I nior. Música de Sérgio Ricardo. Par-
! ticipacão de Leia Garcia, Iara Ama-

rol, Cláudia Ribeiro « Alice Paula.
| Figurinos de Mario Car—lem.

No Teatro Santa Rosa, Rua Visconde
I de Piraü 22 (247-8641). Sábados a

domingos, às lóh.

QUEM QUER CASAR COM A DONA
BARATINHA — Produção da Ro-
berto de Castro. O espetáculo não
consegue um bom resultado final,
principalmente pela improvisação
dos recursos usados. Teatro Opi-
niáo, Rua Siqueira Campos,, 143
(235-2119). Somente aos domingos,
às 17h.

. OOOPA... — Adaptação de três
histórias cio nosso folclore — A
Noite, O Sapo • O Boi i o Pinto
Sura — pelo Grupo Os Contadores
de História. Usando máscaras * bo-
ne:os €normes, crianças e atoref
brincam todo o espelácuio. No Tea.
tro Ipanema, Rua Prudente d» Mo-
rais, 824 (247-9794). Aos sábados,
às 16h30m, * domingos, às 16b. R<*
comendado p."tra crianças de 5 a 10
anos.

CINEMAS
O DESTINO DE UMA PAIXÃO -
Caruso: I3h30m, 15h40m, 17h50m.
Ver Estréias cm Cinemas. (Livre).

ANJOS SEM PARAÍSO - Tijuca-Pa.
lace: 14h, lóh, T8b. Ver Estréias em
Cinemas. (Livre).

O SUBMARINO AMARELO - Cina-
ma-1: somente às l4h e lóh. Ver
Reapresentaçócs em Cinemas. (Li-
vre).

SESSÃO COCA-COLA — Desenhos
animados. Hoie e emsnhá, às 18h
30m, no Lagoa Drive-In.

Artes plásticas
Cinco recomendações para o seu fim

de semana: a gravura é com o Grupo B (Ana
Letícia, Edite Bhering, Vera Mindlin e Teresa
Miranda); na galeria do Copacabana Palace,
a pintura de Abelardo Zaluar, tensão e rigor
no mais perfeito jogo espacial; na Soarte, ob-
jetos de acrílico e néon de Vítor Décio Ger-
hard, prêmio na Pre-Bienai de Sao Paulo; um
novo de Pernambuco expõe com sucesso na
Galeria Nono Andar, Josael de Oliveira, en-
quanto Elsa O. S. tem seus últimos dias de
exposição na Aliança Francesa de Botafogo.

WALMIR AYAIA

MOSTRA DE ARTE DE VANGUARDA
— Com a participação de Adilson
Faria, José Paulo Fonseca, Álvaro,
Antônio Olímpio e outros. No Clu-
be Sírio • Libanês (Rua Marquês cie
Olinda, 38).

ABÊIÃRDO ZÃIUAR — Pinturas. Na
Galeria Copacaban» Palact, Av.
Atlântica, 1 702, loia 7. De 2a a
sáb., das 9h ès 22h. Dom. não abre.
Aíé o dia 24.

RAUL BRANDÃO - Pinturas. No l«-
te Clube do Rio de Janeiro, Av. Pas-
teur, s/n.° Até 30 de sntembro.
JOSÉ GUILHERME RIOS — Pirogra-
vuras em couro. Na Tora (Avenida
Epitácio Pessoa, 2B0-A). De 2a. a
6a.-feira, de 9h às 12h e dai Uh
às 19h, sábado, das 9h às 13h. Do-
mingo não abre.
COLETIVA - Obras de Pancelli,
Voípi, Djaníra; Raimundo de Olivei-
ra, Manabu Mabe, Reinaldo Fonse-
,;o, Rosina e ouiros. Ni Galeria Ipa-
nema, Rua Farme de Amoedo, 5o.
De 2a. a sábado, das 14h as 22h.
Até segunda-feira.
VÍTOR; DÉCIO GERHARD - Ma-
quetes de néon. Na Galeria Soarte.
Rua Venancio Flores, 125. De 2a. a
6a„ das 9h às 22b.
IZRAEl. SZÁINBRUM - Pinturas. Na
Galeria Colina, Rua Teixeira de Me-
lo, 37-A. 3a., 5a. e 6a., das 9h às
I9h. Sáb., das 9h às 13h. Dom. não
abre. Até o dia 28 de_setembro.
NINITA — Pinturas. No Studius G».
leria de Arte, Rua das Laranjeiras,
498. Do 2a. a sábado, das 17h às
23h. Dom. náo abre. Até o dia •
24 de selembro.
JOSAEl — Pinturas. Na Nono An-
dar Galeria de Arte, Rua Barata RI-
boiro, 774/sala9Ò5. De 2a. a 6a.,
das 10b às 21h. Sáb. das lOh às
13h. Alé o dia 25 de selembro.
ROSINA BECKER DO VAIE - Pin-
turas. Na Galeria Marte 21, Rua
(-'arme de Amoedo, /6. De 2a. a
sáb., das 16h_ às 22h._
BETHY GÍuÒicE - Gravuras. Na
Galeria do Banco Andrade Arnaud,
Rua Figueiredo Magalhães, 263. 2a,
4d., *a. das 9h às 18h. 3a. e 6a.,
das 9h às 22h. Alé. o dia 29 de
selembro.
JOSÉ UMA — Desenhos. Na Gale-
ria do IBEU, Av. Copacabana, 2.°
andar. De 2a. a 6a. das lóh às
22h. Sáb. e dom, não abre. _
NÍWTÕN RÍSÍNDE - Desenhos
com colagens e pranchas a óleo. Na
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro.
578. De 2a. a sáb., das lOh às
12h e das lóh às 22h. Dom. nSo
abre. Alé o dia 23.

COLETIVA — Gravuras de Ana le-
tícía, Vera Bocaiúva Mindlin, Edile
Bering e Teresa Miranda. Galeria
Grupo-B, Rua das Palmeiras, 19. De
3a. a 6a., das 14b às 22h. 2a. das
14h às 19h. Sáb. das 1 Oh às 13h.
Dom. não abre. Atéo dia 22.^

IAN — Exposição ds charges e ca-
ricaturas. No Centro lume, Av. Del-
fim Moreira, SA. Diariamente, das
17h às 22h.

CINCO MOMENTOS - Exposição
dos desenhistas Adriano d*AquÍr.o,
Antony More, Fernando Guerra,
Germano Blum, Tancredo óe Araú-

jo. Na Picola Galeria, Av. Copa-
cabana 919, subsolo.

DO CARMO FORTES — Pintura in-

génua. Na Galeria Gead, Rua Siquei

ra Campos, 18-A.

CANAL 13
I0h05m: Padrão ani Cores. IlhOSnv.
Abertura llhlOm: TV Educativa.
llh-IOm: Especial 13. 12h35rr: His-
tórias do Velho Oeste. 13m Monia
em Reprise. 15b: Thunderbirds. lóh:
Campeonato Nacional, com o jogo
Náutico x Fluminense, diretamente
cie Recife. 17h45m: Batman. IShlOm:
Pufr-Puft. I8h35m! As Aventuras do

Huck Finn. 19h: Sol Amarelo. 19h
30m: Repórter Rei. I9h45mt Rio Di
Samba. 19h50m; O Tempo Não Apa-
qa. 20h45m: Palma d* Ouro (a co-
res), filme Corações Desesperados,
com Melina Mercou.-i, Romy Schnci-
der e Peter Finch. 23h: Os Guerri-
lheiroí (a cores). Oh: Censura Espe-
ciai, filnir Com a Faca na Garganta,
com Madelaine Robinson e Jean
Servais.

SALVADOR DAlí — Exposição de
litografias. Centro do Pesquisas de
Arte, Rua Paul Redfern, 48. Alé
o dia_29.

CARIOS LEÃO - Pinturas. Na Ga-
leria Chica da Silva, Av. Copacaba-
na, 1 146. -De 2a. a sáb., das 10ii
às 22h. Dom. n.io abre. Último dia.
•VILMA LACERDA — Pinturas. No
Museu da Cidade, Estrada rlc Santa
Marinha l/n.0, Gávea. Aberto de 3a.
n dom., das llh às 17h.' Alé o dia
4 de outubro.

EISA O. S. — Pintura ingênua. Na
Galeria da Aliança Francesa de Bo-
tafogo. Rua Muniz Barreto, 54, De
2a. a 6a., das 9h às 21 h. Sábados,
das 15h às 20h. Domingo_não_abre.
KENNEDY BAHIA — Tapeçcrias. No
late Clube do Rio da Janeiro, Av.
Pasteur, s/n.°

DANIEUE KISSENPKNNIG ~ Ph>
turas. Na Galeria Soarte, Rua Gen.
Venancio Flores, 125. De 2a. a óa.,
das 14h às 22h. Sáb., das lóh às
22h.__
MARCOS RIBEIRO — Talhas a gra-
vuras. Na Comunidade Artística da
Santa Teresa (CAST), Av. Alm. Ale
xandrino, 3 226.

JEAN-CLAUDE ECHARD • Pinturas.
No Salão da Aliança Francesa do
Centro, Av. Presidente Antônio
Carlos, 58. De 2a. a óa., das 8h às
2U1;
HAYDÉE LAGOMARSINO - Pinturas
com motivos do Brasil. No Museu
da Imagem • do Som, Praça Mal.
Ancora n.° 1. De 2a. a óa., de 9
às 17h. Sáb. e dom, não abre.

JORGE EDUARDO — Exposição cíe
desenhos na Galoria Oca, Rua Jnn-
gadeiros, 14-C.

eievisao
A abertura do VII Festival Internacional

da Canção Popular (Globo: 21 h) é o princi
pai acontecimento deste fim de semana. To-
talmente remodelado, dividido em cinco fa-
ses, o VII FIC apresentará hoje as 15 mú-
sicas selecionadas para a primeira semifinal.
O cantor norte-americano Wilson Picket é o
convidado especial da noite e o responsável
pelo show extra da competição. No terreno
cinematográfico, Duelo ao Sol (Globo: 23h
30m), famoso western dirigido por vários
cineastas e concluído por King Vidor, merece
atenção especial. Gregory Peck, Jennifer Jo-
nes e Joseph Cotten são os protagonistas
desse épico do Oeste.

VALÉRIO ANDRADE

CANAL 4
10h.5m: Aula de Alemão. Ilh^Su*
per-Heróis (1 episódio). 121); Amaral
Neto, o Repórter (reprise). 13K: Ho*
ie. 13h30m: Hello Craiy Pcople (a
cores). 1 .h: Globo Fantástico (a co-
res), documentário O Amazonas.
15h: Campeões da Bilheteria (a co-
res), filme Praia dos Amores, com
Frankie Avalon. 17h: Show da Gira-
fa. 19h: O Primeiro Amor. 19h45m:
Jornal Nacional (a cores). 20hl5m:
Selva de Pedra. 21h: VII FIC. 23h
30m: Sábado à Noite no Cinema,
filme Duelo ao Sol, com Jennifer
Jones e Gregory Peck.

CANAL _
9h30m: Padrão Colorido, com áudio-

musical. 10b: TV Educativa. Ilh20m:
Crônica de Austrecjésilo de Ataide
I|h30m: Sala do Espora. HhSOiv:
A Voi do Pastor. I2hs AP Show
lóh: Programa Haroldo de Andrade.
I Bh: Signo da Esperança. 18h45m:
Na Idade do lobo. 19h30m: Rede
Nacional de Notícias (a cores). 19h
50m: Tom • Jerry (a coros). 20h:
Bcl Ami. 20h30m: Edifício Balança
Mas Não Cai (a cores). 22h: Cina
Milionário, filme Esses Italianos, com

Virne Lesi. 23h40m: lonrja-Metra-

gem, filme Matar E' Meu Deseio,

com John Agar. lhlOm: Longa-Me-

tragem, filme Roma, Convila ao

Amor, com Andy Carol t James

Danen.

Hoje nn RÁDIO
JÒBNAL 1)0 BRASIL

(ZXD.66, 940 KHZ AM)

Música- Contemporânea '15«> hoje apre-
senta: The Band e Slade, em concerto.

Primeira Classe (22hi — Hoje apresenta:
Traumerai, de Schumann — Mazurka Opus
59 N.9 1. de Chopin — Dança Húngara N.9 6,
de Biahms — Concerto He Natal Opus 3 N.9
12. de Manfreclinl — Vida de Herói, de Ri-
chata Strauss — Andante do Concerto N.? 21.
de Mozart — Festas, de Debussy.

Noturno (23hi — Hoje apresenta música
modulada.

Noticiários completos ide segunda a sex-
ta), ás 7h30m (sábados e domingos às 8h30m),
I2h30m, 18h30m. 0h30m e 2h25m.

Noticias importantes a qualquer momento.

Cobertura da Bolsa (de segunda a sexta)
às 10h30m abertura; 15M5m fechamento;
181i55m resumo.

Cobertura esportiva: aos sábados c do-
mingos. às 20h. Noticiário esportivo. Diária-
mente de 6h da manhã até 2h30m da madrti-
gada: música modulada com intervalos lníor.-
inativos.

Transmissão cm FM i99« MHz) em fase
experimental: diariamente entre 14h e 16h
e 19h e 23h.

Correspondência para EADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio Branco, 1107112—5°
andar. 940 KHz. Mais música e informação.
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IP A PARTIR - 1,90

COMPACTOS A PARTIR - 0,50

Tamos últimoa Micesioa

Trocamos velhos pi novos. —

Av. Copacabana, 1 369. Posto 6
-Das 9 às 13, das 15 Js 19 hs.

Tel.i 267-9732
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2.K

m.

A crítica consagrou! O melhor «how «to Riol

CHICLETES 13-;óo'3o
COM BANANA Curt, ,.mporall_

CARMEN COSTA - JACKSON DO PANDEIRO
JOÃO DO VALIE

Conjunto: BORBOREMA - Ho| . 20,30 a 22,30 hs.
TEATRO OPINIÃO- R. Siqualr» Campos, 143. Rea.i 235-2119. --

R»»liza.5e« Coutinho t, Bayer

Gov. GB — SCDT — Dep. Cult. — Dlv. Teatro
FERNANDA MONTENEGRO em

OJNT_RROGflTÓc.l0
com Rogério Fróes, Regina Rodrigues <•
qrande elenco. Prod.: Tornando Torras

SOMENTE 2 SEMANAS
TEMPORADA SUPER POPUIAR

5,00 e 8,00
HOJE, sessão únita, is 21. 0 lis., NO TEATRO JOÀO CAETANO

(P.a. Tiradente.0 - Re»-: 22l-030j>

RMIHO Ff
3 ÚLTIMAS SEMANAS

3a. a 6a.: 21,30 hs. - sáb.: 20 e 22,30 hs. - dom.. 19 • 21,30 hs.

HOJE E DIA DE ROCK
,___ V\ Í f / y dr» JosÊ Vicenl»

1 ANO EM CARTAZ

TEATRO IPANEMA - R. Prudente d« Moraes, 824. Res.i 247-9794.

Ar rofrinc-rado. Dia 20/10: A China i Aiul, d» José Wilker
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VAMOS AO TEATRO ¦¦-

Gov. Est. GB. - SCDT - Dop. Cull. - Div. Teatro

CARLOS IMPERIAL apresenta

ZIEMBINSKY

CHECK-UP
Uma gargalhada de Paulo Pontes (O mesmo autor de

"Um Edifício Chamado 200")

Com: Edson França, Nouia Amaral, Roberto Pirilo, Miriam Muller, Josi

Maria Monteiro a Miguel Carrano. Direção cie CECIL THIRÉ - Cenários

de MIXEL. Hoie, às 20,30 e 22.30 - TEATRO OLAUCIO GIL
Res.: 237-7003~~30 

MIL JA APLAUDIRAM DE PÉ
"A responsabilidade de melhor informar aos meus leitores ma

obriga a afirma» Larguem tudo c veiam o 200" - (Renato Sérgio

— Manchete) .
"Nunca vi sucesso igual cm meus 15 anos de Teatro. O 200 «

i maior comédia do Teatro Brasileiro" - (Raul Giudicelli - U.H.)
"Um Edifício Chamado 200 é sensacional. Nunca ri tanto em

minha vida. Já vi 3 vezes e vou ver mais." Jorge Audi — (O Cruzeiro).
"O "200" é maravilhoso. É um espetáculo qu» dignifica o

Teatro Brasileiro. Rir é a soluçáo. " (Sérgio Bitlcncourt - O GLOBO).
~Ã_"ÕRÃ~TEM 

LUGAR PRÁ TODO MUNDO!!!

CARLOS IMPERIAL apresenta MILTON MORAES em

"UM EDIFÍCIO
CHAMADO 200 //

Hoie,

20,30 e 22 30 hs.

A luper-garaal.ü.da de Paulo Pontes.

Com: Tânia Scher e Vera Brahim - Dir.: José Renato

TEATRO CASA GRANDE - Av. Alranio de Melo Franco, 290

Informações: 227-6-I75
Dcsc. 50°. p/ sócios do Flamengo c; carteira atuallzadf.^

Gov. Est. GB - Sec. Ed. Cult. - Dep. Cult. - Div. Teatro

O TABLADO - Av. Lineu de Paula Machado, 795 (Jd. Botânico)

Res.: 226-4555

UM TANGO ARGENTINO
de MARIA CLARA MACHADO

6as. E SÁBS. ÃS 21,30 H5. - DOMS. Ã5 15,30 HS.

Gov. Est. GB SCDT - DIV. TEATRO
TEMPORADA

POPULAR:

10,00
LEONARDO

VILAR
AOS SÁBADOS:

VANDA LACERDA 15,00

-PANORAMA "-*
VISTO DA PONTE

Últimos
dias

Imp. alé 16
anos

U3_

no TEATRO GINÁSTICO - Res.: 221-4484 - Hoie, às 20 e 22,30 hs.

TEATRO PAIOL DE SÃO PAULO apresenta
MÍRIAM MEHLER • PERRY SALLES

EM

ABELARDO
I0ÍSA

com FREGOLENTE - LOURDES MAYER
JORGE CHAIA - ÉRICO DE FREITAS

e ROSITA THOMAS LOPES à
frenle de 20 atores.

DIREÇÃO GERAL:
FLÁVIO RANGEL

11 MESES DE SUCESSO EM SÃO PAULO!
113 Figurinos - NINETTE VAN VUCHELEN

14 Cenários - GIANNI RATTO
Músicas de CARLOS LYRA

TEATRO COPACABANA
Tel: 257-0881 (direto) e 257-1818 (Ramal Teatro)

HOJE, ÀS 19,30 e 22,30 HORAS *

"TEATRO

PRINCESA ISABEL
. ,J*J7M

MISTO
QUENTE

r
TB. 5J*J?M "Sy

um
«r-íSo geral «««ÍS-Sõ | 

.HBH1H0 wm\\

rucusio tHiw unnuin -___
urn. Pr»m.,«.-7flÇc-"«««tis A-K- PO«IUOUI_SI_

t.MHE
¦ VAMOS A MUSICA

mu isBtà nu

SÁBADOS E
ERNAÇíOMAL {isooti6_oi_.__ J_ty 1"?

TEATRO
DA PRAIA

.MUSICALiNFMITiL DE GILDA VANDUIRANDE »• fWMM SÍII

Roberto de Castro Produ. Arlísliciis apresenta Grupo Carroussel em

BRANCA DE NEVE
E OS 7 ANÕEZINHOS

HOJE, ÀS 15,30 HS. (em ponlo)

Espetáculo recomendado pela Associação das Professoras Primárias

TEATRO DE BOLSO - Av. Ataulfo de Paiva, 269-A
Res.: 287-0871 

^tS!
Roberto de Caslro Prod.

apresenta hoje, às 15,45 lis. Grupo Carrousel em

¦i4
A ONÇA E 0 BODE *

açví Dir.: Rogério Fróes /,'-:&15.

tr\ Com Suely Poggio d» Castro c Elisou Miranda feV_ÍF
Pq,ça premiada no lll Festival de Teatro In- -'^k

fantil — Espetáculo recomendado pela Asso- **^ÍV»

cmç.ío da» Professoras Primárias.

TEATRO GIÀUCIO CIU — R. Barata Ribeiro, 206 — Pça. Cardeal

Arcoverde - Tel.: 237-7003

HOIF ÀS PREÇOS:I-1UJ-, M- ADULTOS: 6,00
15,45 HORAS Crianças: 3,00

"Um espetáculo limpo e sem apelações aarodando em cheio às

crianças e aos pois." (Monica Barreto — J. Brasil)
"O resultado i- o espeláculo satisfatório que nenhuma criança
deve perder." (Fernanda Freitas — O Globo)

Gov. Est. GB — Secret. Educ. Cull. — Dep. Cult. Div. Teatro

O TABLADO — Av. Lineu de Paula Machado, 795. (Jd. Botânico).
Res.: 226-1555

A MENINA E O VENTO
de MARIA CLARA MACHADO

Atencüo para o novo horário: SÁBADOS E DOMINGOS, Â5 16 HORAS

TEATRO DE BOLSO — Av. Ataulfo de Paiva, 269-A (Leblon) 
*

Tel.i 287-0871 — Ar refrigerado

r fâp<\*. f » V'\I ?•'- ü\
f J

*/
___£&____<

i 0 PATINHO FEIO
Peça para crianças, de Aurimar Rocha — Dir.:

do eutor — Figs. dc Juarcr Machado. — Com

iÇ* beth Barcellos, Wanda Crifiskaya, louise Macedo,

Walter Soares, Ruy Barbosa e Tilde Sueli

SÁBADOS E DOMINGOS, ÀS 17 HORAS — "Um agradável passatempo
dos fins de semana da garotada" (Fernanda Freitas — O Globo)

L. L. Produções apresenta

0 RAPTO DAS CEBOLINHAS
de MARIA CLARA AAACHADO

Cen. e figs. Pernambuco de Oliveira — Dir.: Yumara — Com Olegário

de Holanda, Maria Ligia, Regina Oliveira, Eliana Oliveira, Robertson
Róbula, Luiz Macarinev e Paulo Roberto
SÁBADOS E DOMINGOS ÀS 16 HS.

TEATRO FONTE DA SAUDADE — Av. Epitácio Pessoa. 2866 (esquina
com Victor Maurtua) Perto do T. Rebouças. Tel.: 266-3468

BRIGITTE BLAIR apresenta os sucessos infanlis
SÁBADOS E DOMINGOS,

ÁS 17 HS.
JOÃOZINHO E MARIA

(Na casa da Bruxa)
As crianças vão adorar o EspelHo

Mágico
Autor: Jayr Pinheiro

Dir.: PüuIo Matosinho

SÓ HOJE, ÀS 16 HORAS

PIN ÔQU I O
O BONECO DE PAU

Autor: Jayr Pinheiro
Diretor: William Guest

TEATRO MIGUEL LEMOS — R Miguel Lemos, 51-H — Copacabana
Reserve o seu ingresso pelo telefone: 236-6343

Gov. Est. GB SCDT

FLICTS
Dep. Cult. — Div. Teatro

ERA UMA VEZ
UMA COR

de Ziraldo « Adcrbal Jr.
Mus.: Sérgio Ricardo.

TEMPORADA: POPULAR; 7,00

SÁBADOS E DOMINGOS, AS 16 HORAS - LIVRE

AGORA NO TEATRO SANTA ROSA - R. Visconde de Piraiá, 22

Res.: 247-8641 — Bibba e suas cores com Flicts

B0ITES & RESTAURANTES
__¦gm

RUA DAS LARANJEIRAS, 114 T_|eFON_/245-2665

ONDE E SERVIDA
A MELHOR CARNE
DO BRASIL

AUTÊNTICA %$jhXí
ATE NO y^-
NOME. -^^í»

MYA
'>*,%:

o bar mais sofisticado
;-¦¦. da america latina

ÀV. RIO BRANCO. 277 VmaasSalíW-mw-inr-^r-^rã-rA-.
A VOLTA DO SHOW PROIBIDO, TODOS OS DIAS.
Sábados, feijoada sexy c/ show de eogo-girl».

_______________i__Hr>v_____________r___M_ür_r!r _ raBMB_n_-_B|
_Svi

I

COZINHA INTERNACIONAL - NOVO SERVIÇO DE CHURRASCO
A cata idc.il para suas rofoiçõoi no Centro

Almoço com música ao vivo — À noilo, iintár com a excelente
música do conjunto Eiquoma <1
Ambiento agradável c familiar

R. do Pweio, 70. ao lado cio ?}.*••>* ' 
i/li,.,,;!2:?1.1"

A melhor música • As mulheres rnoit lindai Oambicnle mais elegante

. SHOWS «lfE"ENTDS POíf HOlre/i CouvM&OiOÒ
Muilo ao «I» p) o.nç»r SEM CONSUMAÇÃO

Abro das 15 .is ?.0 hs„ p/ drinque.,
com pistas do ciançá.Setn couveit,
-jom con_uniação.Reservas:237-9390
Av. Prado Júnior, 6:t-A COPACABANA

.  _. ... .... _, _l .Aos r.ábados, foiioadn dançante
â parlir do meio dia com GOGO-GIRLS.

Teatro Municipal — 8° concerto do assinatu.» — Séria A
Hoie, às 16,30 hs.

Programa: MENDELSSOHN — A Grupta de Fingal (aberlura) • Con-
certo para violino e orquestra; TCHAIKOVSKY

Sinfonia N.° 6 "Patética"

Solista: ZVI ZEITLIN, violino
Regente: PETER EROS

Ingressos à venda. - Inf.: 224-2895 e 222-5842

A ABRARTE apresenta a consagrada pianista

MAGDA TAGLIAFERRO
Programa: CHOPIN - VILLA-LOBOS

TEATRO MUNICIPAL - Dia 25, 2.a-foira, ài 21 hl.
Ingressos na bilheteria

PARA CRIANÇAS

Roberto d» Castro Produções Artísticas apresenta o Grupo Carroussel

na SUPER-PRODUÇÃO MUSICAL de Suely Poggio d» Castro

apresenta de 3."-feira à domingo 2 show»
FURACÕES DA BAHIA - grande elenco de 60 figuras. -»V Part. esp.
do cantor TOBIAS. *k Dir. Edvaldo Carneiro. -*k Coreog. Domingos
Campos. *k Dir. musical de José Prstes. * SOMENTE ATÉ DIA 24!
TOBIAS — grande show, sozinho, depois dos Furacões, -fc Acompa-
nhamento de grande orquestra sob regência do maestro José Protes.

i( Às 3a., 4a., 5a. e domingos: 22 hs., 6a. e sábados: 23,30 hs.
-k Informações p/ leis.: 246-0617 e 246-7188.

I71M„>:M.M.I BÃR E
BOATE

0 SOLDADINHO

DE CHUMBO
com Suely Poggio de Castro, Eliscu Miranda, Dino Romano, Maria

Inés Cavalcante, Esther Ferroira, Karina Badaró _ Abilio Campos.

Participação de palhaço, bailarina, acrobala, boneca do pano, boneco

de mola'etc. Direção do Rogério Fróes, música de Eliseu Miranda

e corcogr. dc Maria Inés Cavalcante.
HOJE, ÀS 17 HORAS

TEATRO OPINIÃO — R. Siqueira Campos, 143, Copocabam. Irtfs.i

227-6014 _ 235-2119. Todas as mamães recebam de presente uma

linda rosa, gentileza de A Caméli» Flor««

apresenta de 5a. a domingo, à 1 h da manhã

MARIA ALCINA
com Osmar Mililo, Quarteto Number One, Emy Oliveira, Paulinho
nas Tumbas e Sally Baldwin. — Diariamente. Direção musical de

Severino Pilho
Aberto a parlir dos 21 horas

Rua Maria Quitéria, 19 — Reservas: 267-2231

RIO - NAPOLI
Sugestões do nosso chefe: Restaurante — Pinaria

•' Coelho à piomontosa Cozinha internacional
• Cabrilo c/ broccolís no alho e óleo

HOJE, ESPECIAL FEIJOADA
SAIÃO PESERVADO COM AR REFRIGERADO E MÚSICA EM HI-FI
R. Teixeira de Melo. 53. Pça Gal Osório (Ipanema). Tel. 767-990'>

_3£r_< RESTAURANTEtura? PIANO
Com ZÉ

- BAR
MAR

a sou PIANO BEM TEA/iPERADO
RUA SOUZA UMA, 48

' 
COPACABANA — Tel.: 287-4212

Estacionamento fácil na Av. Allantica . na própria Souza lima

1^^___
'"'!lft____i

• .'"! U _¦__. -s Hl« ____
;,tnn n BSB¦'..'.li!_-__¦' ' kl __H

; H'I ml ____!

RESTAURANTE DO HOTEL
HACKIHAL RH

._¦* ÚLTIMO ANDAR

ONDE SE COME
MELHOR NO RIO!

DIARIAMENTE ALMOÇO A PAR-

TIR DO MEIO-DIA; JANTAR A

PARTIR DAS 19 HS. AO SOM DOS

CIGANOS ROMÂNTICOS.

Av.Nierneyer769. Inf.e reservas
399-0100c2571950(HotelExcelsior)

Menu organizado, facilitando a escolha dos melhores pratos da
milonar culinário chinos»

È\2

EDllfliiif fS

namore suá;hriulhei:.
leve-a(eatôdaafamilia) para almoçar ,-.-,
aijantar no RESTAURANTE iio ; ^

EV ív

ÍH5iriIH;lil.___H!M?M;l-M
COZINHA TÍPICA CHINESA

Aberto d.13 12 às 14 hs. e das 18 às 24 hs.
Sábados: alé às 2 da manhã. Ar refrigerado.

RUA ALMTE. GUILHEM, 74, Leblon (perlinho da praia). Tel. 267-6280.

$*-*£

:t melhor e nuiis
rcqüiiiliidti cozinha
Internacional
du likr do Janeiro,\r, «v _f__ du lllo dc .liiiiiiiro.

_¦' Jrfe'' _«S£ 
'¦ ¦•• "1'irto dus 1- lturns :

*r ^^!í^T álbum da madrugada j
^^ T__.:(PA_X. 399-OG-O :

BiW^ilS

A . t. C , A. Z , A - K

O MAIOR VAPANDÀO DA NOVA AV. ATLÂNTICA '•

Cozinlià intcrnacion.il — Chopp elflro c escuro
Música funcional: HOJE. ESPECIAL FEIJOADA

Atlantic-, 3530, esquina Almte. Gonçalves. Tel.: 255-1923

RESTAURANTE

churrascaria Las fogassas
MAURÍCIO DE PAIVA apresenta às 22hs

.H.-_«i
SEM

rePrtSÜS COUVERT¦\Aliafi--lSi'aWm6_l 
^rtj5tico

UM SHOW DE SAMBA
Do icrjundti s sábado

Música ao vivo para c_ançar.

R. HUMAITA, 110- RES. _t6-7_58

Av.

COMIDA CHINESA NAO t PRIVILÉGIO DE CHEfE DE ESTADO
Frango xadrez - Cimarão empanado • Carne desfiada corn ceboU.

E ledr, s variedade da tradicional ft saborosa cozinha chinéi..
G,>rconplo_ ralando Portuqu-s, Inglês, Japonês • Chinas.
RUA BARÃO DA TORRE, 450 (próx. Pca. N. S. da Paz ¦ Ipanema

Tel. 227-3535 - Ar condicionado

AccitrV.R banquetes a domicílio

APRESENTA
AS VIRGENS DA SARRA

com AMANDIO, Sylvia Martins, Tina Loüi-
se, Mãrisa Sommcr, S_ndra Wt.ra, as aqua-

rianas e part. esp. de CARLOS LEITE.
Impr. para menores de 21 anos.

Bar, restaurante t_ danças a partir das 20 hs. Show a 1/2 noile

(6as. c sábs. à 1 da manhã). Folga: 2as.-feiras, Barra da Tiiuca.
Ar condicionado. Res.: 399-1368.

MACUMBA
Prod. CARLOS

MACHADO

O^
apresenta

* +*iâo
23." MÊS

SUCESSO!

a/MU-fl.aS que
não estão no mapa

ZIRIGUIDUM OI N.= 2
COUVERT CrJ 2b,00 T000S OS DIAS

RESERVAS 227-35.9 . 227-6686 a 267-5354 • ABERTO CESDC 21 HS

TyM

BOITE - RESTAURANTE.- TERRAÇO AO AR LIVRE
DOMINGOS: FEIJOADA

7t 2 salões p/ banquetes — -Ar Cozinha internacional.
¦k AR CONDICIONADO CENTRAL.

Av. Scrnambctil... 1996 - BARRA DA TIJUCA. Tel.: 399-0375." 
MACROBIÓTICA 

Venha conhecer o maior centro de alimentos Naturais
da Zona Sul

TUDO PARA RUGI/ViES DIETHT1COS, DIABÉTICOS,
VEGETARIANOS, etc.

ZENFOO D S
R. Siqueira Campos, 143 — loja 119 - Copacabana

Estacionamento à porta
ULTIMO DIA

NARA LEÃO
Artista exclusiva da Philips

E mais
ROSINHA DE VALENÇA

ÍPHIUPS

LUÍS CARLOS VINHAS

Diiec.o de TARSO DE CASTRO

Rua Xavier da Silveira, 13 - Res.: 255-0735

a^tes e 'P©!S__„ n
BAHRIL18tHl_

Vidra Souto, 110.
Novo ambiente, mnis conforto.

Música ao vivo. E no Barril você .4 sabe:
aniversariante não paga.

r^l

jsãsl

nn bar&
restaurante

;feèÒmo dirríèllipr: re3taurai.tè; do Brasil.
Rua Maria Quitéria. 83 - Pça. N, S. da Paz.

Tel.: 287-1273.

J_7vT
nuu__c. BAfl
HESTAURAHIt

Música .ni Hi-F!
Cinoma Mudo
Corinha .n(crnacii*_t
Atendimento «uroptu

Serviço compiefo íe tsf
Abrito ¦ píiitit [tm tl hr«
f|!i ¦¦-¦! !.'••¦- t.l IflClt

R. Dia» F-rrelra, 571-A
Tel: 367-0762

O NOVO

PfSUiURAHTE _
(.. calegoiia tnleinacíof-af

n.Sant- Clíia,10-A-Copac^h»ftt
Tc.d.cn __.4!ÍU.l

feíj ÊÈh r!^ÍP WÈà

|p^B-B____i^fi?IS___M^__^

BAR e RESTAURANTE
¦k A MELHOR COZINHA DE IPANEMA
¦k ESPECIALIZADO EM PRUTOS DO MAR
if ABERTO PARA ALMOÇO E JANTAR
¦fr TRÊS AMBIENTES DE CATEGORIA

* FEIJOADA COMPLETA AOS SÁBADOS
RUA GARCIA LVAVILA, 69 - RES.: 227-2716

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEATRO MUNICIPAL - Série A - 8.° Concerto

Hoje, 16 de setembro, às 16,30 hs.
PROGRAMA

MENDELSSOHN - Gruta de Fingal (abertura)
MENDELSSOHN — Concerto p/violino e orq. em

mi menor
TCHAIKOVSKY - 6.° Sinfonia (Patética).

SOLISTA:

ZVI ZEITLIN
REGENTE:

PETER EROS
Informações: 224-2895 e 222-5842

li  iB
aprossnla

o cantor HÉLIO JUSTO, a cantora SORAIA, o
mágico internacional DAÉTE e o

engraçadíssimo PAULO XAVECO
A partir das 23 hs. música ao vivo com o conjunto LOLY PQP5

— Strip-tease de Valéria o Fiíbia
Av. Mem de Sá, v6 - Loia E, 1." andar, tel. 252-6228 - 222-3 .93

MACROBIÓTICA
SAÚDE E O COMEÇO DA FELICIDAdE

REFEIÇÃO COMPLETA: CrS 5,00
Do segunda a sexla-foira, do 11 às 21 hs. — Sábados, do 11 às

18,30 lis. — Restauranto n.° ?. do II às 15 lis.
Pça. Mahatma Gandhl, 2, 2.° and. Tels. 224-1299 e 232-1502

R. Embaixador Regis de Oliveira, 7—1.° andar
No endereço da Pça. Mahatma Ghnndi, é feita a venda de produtos
(das 8 às 19 hs.) c consultas médicas das 13 às 15 hs.: Cr$ 30.00

(a la.l e CrS 15,00 (as demais) _____

CHURRASCÃO DA VSLA
CHURRASCO RODÍZIO CR$ 15,00

COM SHOW AO VIVO - SEM COUVERT ARTÍSTICO
Aborto do torça a domingo

Av. 28 de Setembro, 205 — VILA ISABLL

-trfr Mni-itur..
ÚLTIMOS DIAS

NO BAR
r_ a- _ i\< Y

VIIAVEHDE
no roílagronlo: "CREVETES AU POMME U'OR" .-

/-.|"i—"Çl (Medalha de Ouro — Melhor Co/inhoiro)
t V^asr* 01 A; 22: ESTRÉIA

*4-***T WILSON SIMONAL

RUA ANIUAL DE MENDONÇA, 36 - ILL.: 287-0105

N.w?f;j_^>raBwS*B _H_____ll?Sí-'5'_'____km

i'^i_i£_xlfi_l il I

cSR. • __Í____..J_
KíjHáYli .'___________H I
_E->'sBRa V tlMMP_____B-l
Btta^MB_f____^r^____í íií___§__________-___í

W 'í^m 
! deus

1P^ ESTA'

MIT
UIUSS5

SSSsSjBMDWQJU PW510IDO ATÊtB AN061

:>•• JT \ SuLuÍnO MOMTAU30 O/M/tU/X/âm
EMTMANtMn. «n«c<i»-.l«çiMA»

IHOHARIO 

AossAawos ^r
sr._i.o a wi.w.noi.r.

230.5,00 f---T-y m 
p

HU^CONOe DE.BONFIM.302lliviobrutSFjí.í
DARES'-...

mim
SAOBENTOli

í___5____cf_«¦mau

L.._-_re-.-- -; ,-.-,. .i, :-']¦._ .:;.¦¦.:¦;>''-¦minm»'-'' • •¦• ..)--¦«•>!=>•-•««»=«•-



CADERNO B D JORNAL DO BRASIL

horóscopo
STARRY

Setembro começou com o Sol mo
10.° grau de Virgem. No din 22,

o Sol entrará cm Libra ai 22h30m
(G.T.M.) • no dia 30 estará no 8.°
grau do Libra. A Lua cheia será no
dia 23 de setembro.
Planeta regente: Mercúrio.
Elemento: Torra. Mutável. Negativo
Parte, do corpo: mãos, líslcma ner
voso, intestino..
Mota li mercúrio.
Podra _odiacal: safire.
Cores: aiul-clnremo,

HORÓSCOPO PARA HOJE,
SÁBADO, DIA 16 DE
SETEMBRO DE 1972

Aries

Vmàt.0 _4_tÍ9 dt íblil»

Não Inicie novos projetos. Cuide
apenas daqueles que estão am pau-
ta. Haverá falta d* cooperação.

TOURO

V tn i_» .Ml«.
-0 d* tnilo)

Dis calmo, sem influências pertur-
badoras. Procure descansar e dis.
Iraid-if um pouco.

GÊMEOS

r"""T (SI tia t- si.. %
SO dt [unho)

Desfavorável a . qualquer movimen-
tação importante. Aguarde ocasião
adequada para «glr.

CÂNCER

vO^V (3' d* .unho .
\^/ - 12 da iulho)

Dia favorável para assuntos da cm.
prego e comércio. Aguarde desen-
volv.men.os.

LEÃO

St R_ *t fulfie •
22 d» «afete)

(/larte *m aspecto aaverso previ-
nc-o contra despesas extravagantes.
Usa mu bom senso.

VIRGEMw (23 'ít IsSll» a
22 dt âitambro)

Seja cauteloso com viagens t> ev
portes violentos. Procure evitar si-
tua-ções perigosas.

LIBRA

V»_! <L (23 nt fMunbra ss
22 dc ouli_.ro)

Desfavorável para viagens, tobre-
tudo de carro ou moto, pois Mer-
cúrío está cm quadratura com Sa-
turno o em conjunção com Marte.

ESCORPIÃO

Ti\ (23 ds e_l_t.ni *
-I da novembro)

Dia favorável h rotina t bom para
atividade, intelecluais. Procure des-
cansar.

SAGITÁRIO

(22 tf» «fwsmjiro *
21 dt denmbro)

Procura não iniciar novos proje-
tos. Descanse depois de uma sem.,
na cansativa.

CAPRICÓRNIOm (22 d» díwmoro i
1' dt fant.ro)

Evite viagens # cuide de sua iíú-
de, pois Saturno poderá provocar
«Iterações.

AQUÁRIO

(20 dt .Sh_.ro *
1B dc fevereiro)

Bom para romance. Mantenha-se
em plano discreto. Dia sereno e
agradável.

PEIXES

f/19 de f«vertirci »
20 dc ntsr.o)

Dia comum, «em perigos de oposi-
_So. Aproveito par» descansar • r«.
laxar os nervos-

GVWSMdUSB/ CARLOS DA SILVA

? Rio de Janeiro, sábado, 16 de selembro de 1972 D PÁGINA 9

HORIZONTAIS — I — choup.nt de pretos; sen-
rala; 6 — trabalho penoso; carneira; 8 — único
no icu gênero ou «spácle; 9 — (ant.) em má
hora; 11 - procedimento ou dito de Indivíduo
boçal; 14 — particularidades engraçadas, hisió-
ricas ou lendárias; 15 — tapar com trapos, pa»
pois, ele, ss aberturas de quartos, salas, etc, pa-
ra interceptar o vento « o (rio; I /

que só admite uma forma, unia intor-
preta.ao; 1B — submeter a «çáo do lume
(substancias que esláo dentro dum liquido); 20

cord» useda pelos músicos para afinar os
instrumentos de corda; 21 — (ant.) uma das for-
mos femininas da desinència e do sufixo ão;
22 — substancia sólida reduzida ao máximo de
divisão física ou quimicameme possível; 23 —
aqueles que operam; 27 — nome científico do
nçucar de cana ou de beterraba; 28 — soror,
Ireira; irmã; 29 — nome vulgar duma planta ca-
pandácea, cujas folhas e «ementes sao veneno-
sas, com propriedades medicinais; relativo aos
leos, tribo da índios do Brasil.

"ii "ar a—[~4p5Bl~6'r~?]—í
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VERTICAIS — 1 — quarlos; comparlimento. pe-
qutnoi; 2 — um; singular; 3 — estúpido; gros»

- sciro; •» — comunicar pelo telefone; 5 — pobrez*
de idéias ou imagens; 6 — encher de matas ou
m.itaduras; 7 — conceder dons excepcionais a,

prognosticar; 10 — atribuamos » filho de outrem
o tratamento d» filho próprio, com Iodos os
direitos Inerentes, Incluindo o de herdeiro e o
de nome; 12 — tingir com cor de nácar; corar;
13 — unidade d» quantidade de eletriciclad.
(no sisiema eletrosiátlco); 16 - árvores da fami-
lia das Aporináceas; 19 — lugar que cada um
deve ocupar no desempenho tias suas funções;
22 — objeto em que oulro se (Irmã; 24 — lugar
onde se produr. o eco; 25 — aperto do coracáo;
26 — pessoa que goza de poder ou autoridade
absoluta,

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — generosa; umidade; ba; reco-
locar; iro; arames; rito; ave; atividades; do-
nativo; alagar; alarar; amorosa; eu.

VERTICAIS — gurizada; emérito; nicotina; edo;
rala; odor; teca; Ia; breve; amador/.; testa;
ovalar; llalo; digas; avara; cm; ré.
Correspondência, colaborações e remessa de

livros e revistas parai Rua das Palmeiras, 57,
apt. 4 - Botafogo - 7.C02.
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BOLSA DE DISCOS
JULIO HUNGRIA

AVULSOS MAIS VENDIDOS NA SEMANA

I
PS RIO EUA

~" ~~~ ———^—————.
j Alone Again — Gilbert Black - Whlt» — Thre» Oog

0'Sullivan — Odeon Night — Dunhill

•
j O _« _ para um Verão - Baby Oon'» Get Hoekcd en Mt

j 
Alaln •atrick — Top Tep» - Mac Davis — Columbi»—! +_

| Everylhing I Own - i A|on. A-,|„ _ Gi,bart q,^.
j Bread - Continental . |ivan _ MAM_J •_

I Rock tnd íoll lullaby - Saturday In lhe Park - Chicago
I B. J. Thomas - Top Ta- — Columbia
! pe jl.

1 Wilhou» You - Nilsson - B.ck Stabbera - OMays - f>|
RCA

6 | Cavaleiro d» Aruand» — j long Cool Woman — Hollle» —
Ronnie Von — Polydor Epic

7 I Song Sung Blut — Nell ! Rock tnd Roll Part 7 — Gary
Diamond — Continental Glitler — Bell

8 Roelrcl Man - Ellon John Brandy - Lopking Glas» — .pie
— Young — Fermata

0 Sylvi.i — Elvis Presley
, RCA

10 Fale Baixinho — Vanderlei
| Cardoso — Copacabina

Honky Cit — Elton John —
Uni

*
l'm Still in leve with You — Al
Green — London

IPa MAIS VENDIDOS NA SEMANA

PS RIO EUA

1 | Selva d» Podra Internado- i Chicago V — Columbi»
nal — Sigla

cn : ci *

2 As 11 Mais Vol. 26 - CSS Never ¦ Dull Moment — Rod
Stewart — Mercury

CN Cl -k

3 Johnny M^this — CBS Big Bambu — Cheech & Chong
I - Ode

CN :

4 O Primeiro Amor Interna- 
' Carncy — leon Russel — Shelter

cional — Sigla
CN

S Bread — Continental

«•
Moods — Noil Diamond — Un!

CN Cl*

6 j Explosão do Samba — (vá- j 
Trilogy — Emerson, lake & Pai-

I rios) — CID | mer — Cotillion
1 Cl*

7 I Roberto Carlos — CBS , S«ven Separate Fools — Thret
. Dog Night — Dunhill

CN Cl*

8 , Jucá Chaves ao Vivo — live — Santana ¦'. Buddy Mi!e«
| Philips I — Columbia

cn. ci *

V i Explosão Mundial - (vá- Honky Chateau — Eiton John —
! rios) — CID Uni

Cl •

10 I Quando o Carnaval Chegar ' Himsclf - Gilbert 0'Sullívan -
, — (triiha) — Philips | MAM

CN ci •

Fontes: IBOPE. revistas es-
peciallzadas, mercado de
importados (Modem Sound/
Barata Ribeiro. 502-C. Sym-
phonie/Santa Clara, 115-B).
• Editado no Brasil * Im-
portado disponível Rio PA
Posição anterior PS Posição
da semana.
A referência CN indica su-
cesso também disponível em
cassete/cartucho nacional.
A referência Cl indica su-
cesso também disponível em
cassete/cartucho importado.
Preços: No Rio, o.s importa-
dos estão sendo vendidos a
CrS 12,00 o avulso, Cr.$ 55,00
0 LP. Cr$ 55,00 o cassete.
CrS 50,00 o cartucho. Quan-
to aos nacionais, estude o
mercado antes de comprar
— os preços variam de um
revendedor para outro de-
pendendo da quantidade
adquirida pelo revendedor e
da forma de pagamento ã
fábrica fornecedora. /// Na
Avenida Rio Branco, 227.
uma loja aluga discos por
pequena taxa mediante de-
.pósito do valor da mercado-
ria e devolução no mesmo
estado em que for rece-
bida.

Aceitam-se discos usados em
pagamento de novos: na
Rua Siqueira Campos, 143,
lojas 41 e 94, na Av. N. Sra.
Copacabana, 1360, loja 13,
na Rua Voluntários da Pá-
tria, 329, loja J e na Rua
Conde de Bonfim, 685, so-
breloja 222. A Discoteca Pú-
blica do Estado fica na Av.
Almirante Barroso, 81, 7o
andar, no centro da cidade.
Discos nacionais carimba-

dos de invcndável podem
ser encontrados a preço
muito baixo numa loja da
Rua da Alfândega, no cen-
tro.

Discos importados podem
ser encontrados fora do Rio
— em São Paulo, na Rua
Dom José de Barros, 329 c
na Rua Augusta, 2 210. Em
Belo Horizonte, na Rua Tu-
pis, 437. Em Porto Alegre,
na Rua da Prala, tel.
24-5399. Era Recife, no Beco
do Barato, Rua Conde da
Boa Vista. .
liillbonrd e Cash Box —
venda avulsa a Cr$ 20,00 o
exemplar, na Modem Sound
iBarata Ribeiro, 502-C), às
quartes-feiras. Assinaturas
(anual, US$ 75, mais despe-
sas) -- 24G-7214.

0 Cassetes mais vendidos
na semana no Rio (dados
IBOPE) — Pela ordem, Sei-
va de Pedra internacional

i vários/Sigla i, Roberto Car-
los ICBSi, As 14 Mais vol.
:_(! iCBS). Jucá Chaves ao
Vivo (Phüilps), Explosão
Mundial i vários/CIDi, 'H.l
Thomas (Top Tapei. I.Iis
Regina iPbillipsi, Bread
iContinentali, O Primero
Amor Internacional (vários/
Sigla i. Transa (Caetano
Veloso/Philip.s).

LPs de MPB mais ven-
didos na semana no Rio —
Pela ordem. Explosão do
Samba ivários/CID), Ro-
berto Carlos (CBS), Quan-
do o Carnaval Chegar (tri-
lha sonora/Philips), Gilbcr-
Io Oil (Philips), Clara
Nunes (Odeon), O Bofe (vá-
rlos/Siglà), kiís Regina
(Phliips), Transa (Caetano
Velo s o/Philips). M a r i a
Crcusa (com Vinícius e To-
quinho/RGEi, Toquinho e
Vinícius iRGEL

Entraram esta semana
na lista dos LPs mais ven-

didos nos EUA: Baby
Don't Get Hooked on Me/
Mac Davis (1069), Greaíest
I !Us/Partrldge Family
(114°) Greatest Ilits/Otis
Rodding (115°), I'll Male
You Music/Beverly Bremers
(1809); Millie Jackson
(_!)5"), America/J ohnny
Casli (1969), Fogliat (198"?),
Al Green (199°) e Loving
You .Tust Crossed My Mind/
Sam Neely (200?). — dados
Hillboard.
9 CPs duplos mais vendi-
dos na semana no Rio —-
pela ordem, Detalhes (Ro-
berto Carlos/CBS), Eu Nun-
ca Mais Vou Tc Esquecer

i Moacir Franco/Copacaba-
na). Kvie (Johnny Ma Mus/
CBS).. Evèrything I Own

i Bread. Continental), This
Way Mary (Johnny Ma-
this/CBS), Gol To lie The-
re (Michael Jackson/Tape-
car). World Champion Fool
(Varlòs/CIDJ; Paulo Sérjrio
(Caravele). My World (Bee
Gèes/Polydor) e Você (Tim
Maia/Polydor).
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O f_7.m da mulher também estará presente

em sua próxima exposição

São Paulo (Sucursal) —

Logo ao primeiro toque
da campainha, o grito
'entra", de Aldemir Mar-
tins, vem lá do fundo do
atelier. Dois mundos,
"numa 

paisagem interme-
diária", segundo sua de-
finição — a mistura da
selva urbana e da selva
mesmo, a caatinga — co-
existem ali.
"Entra, aqui se faz de
tudo. Aqui, por enquanto,
só não se conseguiu ain-
da fazer menina virar ho-
mem."

A vitrola, a geladeira,
objetos de poliéster, pré-
dios vistos pela janela são
componentes da selva ur-
bana, indispensáveis para
o seu trabalho. Mas, co-
mo um homem do sertão,
"um cearense da Rua
Mar coni", o Nordeste
também foi recriado no
estúdio com cortinas de

pedras de rosário, lampa-
rina, arpão, a machadinha
de pedra

*^fV^''" ' ¦ ........ ... '^^'^1%.''\/ /V'V"' ¦•_.'ki¦PBQ

"Se outras coisas estão para vir, que
aconteçam agora enquanto estou vivo"
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de que sua cria-
ção é o resultado dessas duas
selvas. Aldemir Martins sen-
tiu a necessidade de um re-

lax, de voltar as suas ori-
sens. retornar ti paisagem, "já que
foi como paisagista que sai do Cea-
rá." Seus 35 quadros mostrando psta
nova fase brevemente serão expostos
em A Galeria. Neles estão o sertão do
Ceará, paisagens das serras de São
Paulo, o Hio de Janeiro, não o real,
mas o da interpretação do samba de
Gilberto Gil Aquele Abraço. A moti-
vação para o retorno à ionte original
ó a saudade, a necessidade de descan-
so. de voltar às raízes, "com a tran-
quilidade que a gente tem ao ficar
pescando sem pescar nada."

Os múltiplos

Sobre uma mesa, um peixe, um
seio, um cavalo, um anjo e um pás-
saro, todos em acrilico e poliéster.
São os múltiplos que Aldemir Martins
começou a fazer há quatro anos,
quando ainda não existia o modismo
no Brasil. Em dezembro, serão lança-
das as outras novidades: uma mão,
um canganceiro, a comenda da caixa-
pregos — imitação das bóias das re-
des de pescaria, cheia de pregos —
que as moças usarão no pescoço, "o
maior barato." As peças são apenas
mais uma das atividades do artista,
que há alguns anos, conscientemente,
optou pela popularização da sua arte,"pelo consumo", ao desenhar estam-
pas de tecidos, e motivos bem brasi-
leiros para os pratos de plástico de
uma indústria. Ao fazer isso tudo,
procura o aprimoramento do seu de-
senho, "tão necessário ã minha vida
como o próprio ar que respiro."

— Então, para mim. abandonar
o desenho é o mesmo que sair do Bra-
sil, deixar de ser brasileiro. Atualmen-
te, para mim, ele está em recesso, pois
antes desenhava 10, 12 horas por dia
e agora só desenho duas. Mas abando-
ná-lo é impossível, porque é o tal ne-
gócio, você pode falar muito bem in-
glês, mas sempre se expressará melhor
em português, pois é a lingua com a
qual aprendeu a pensar. Eu aprendi a
pensar desenhando desde os sete anos
de idade, época em que, para expor
as minhas idéias, riscava no chão ou
nas paredes.

Por isso, a frase de João Cabral
de Melo Neto. "Aldemir Martins que
pós o desenho no mapa do mundo",
é um dos seus maiores orgulhos. Ou-
tro é o fato de sentir por parte do
público grande interesse por tudo que
faz. Becentemente, a revista Cláu-
dia publicou um desenho seu, foram
vendidos 295 mil exemplares e o seu
jornaleiro diariamente lhe apresen-
tava revistas que as pessoas deixa-
vam para serem assinadas por ele.

— Portanto, não posso ter ne-
hhuma desilusão quanto \i minha ati-
vidade, pois acho que inclusive dei
uma dignidade ao desenho não exis-
tente antes de mim. Outro dia, con-
versando com o Marcelo Grassmann.
falamos justamente sobre isso, o fa-
to de termos criado uma nova pro-
fissão no Brasil-. Então, se eu parti do
nada, se a minha escola foi jsémpre
desenhar desde deputados ate corri-
das de cavalos, desilusão eu não pos-

1
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— Sempre me senti muito ligado •
ao Nordeste, dai a minha temática !

, constante de brasiliclad.. Fazer dese-
! nho industrial para mim também foi i
i muito importante, porque me fez co- |
| nhecer as necessidades ar.i_.ieas po- i
I pulares. dando-me uma experiência i' nova, não possuída por outros artis- I

tas, que não optaram por esse cami- j
nho.

A procure
da arte

Para Aldemir Martins, a procura
do mercado brasileiro para a obra de
arte, no momento, é sempre maior
que a produção, pois nem trabalhan-
do dia e noite, os artistas nacionais
conseguiriam suprir a demanda: "Se
alguém vender um quadro por mês
em cada capital brasileira, serão 260
por ano e ninguém consegue traba-
lhar nesse ritmo."

— Penso que foram as Bienais
que deram ao Brasil esse surto fan-
tástico para as artes plásticas. Mas
como dizer que uma Bienal é melhor
ou pior que outra, se elas são amos-
tragens do que se realiza no mundp
em determinado momento? Turo de-
nende, então, da condição artística
do inundo, nessa época. Acredito ain-
da que elas sirvam para provar a pos-
sibilidade de se fazer carreira artistl-
camente, pois está todo mundo que-
rendo participar das Bienais. Por isso,
para mim. a Bienal corre um páreo
muito bom para o progresso brasileiro.

Como um mágico
Aldemir Martins diz que, como os I

mágicos de .circo e o poema cie Jean I
Cocteáu, rão tem também nada nos •
bolsos, nem nas mãos, mas cria um ;
mundo a ser dado inteiro para a con- i
templaeão cie todos. Às vezes se sen-
te um pouco como os manequins das
vitrinas, duro, enquanto as pessoas,
livres, ficam olhando pelo vidro.

Pessoa que -se considera a si mes-
ma "um pouco meio conhecido" é
amigo de ricos e pobres, "afinal a pe-
riferia me seduz tanto quanto a Rua
Augusta." Mas como um jogador dc
futebol, uma das suas paixões, pensa
que quando deixar de "marcar gols",
será esquecido, como já o foram ou-
tros jogadores famosos.

- Eu sou um futebolista doente.
Gosto do jogo pelo jogo, assisto a fu-
tebol de várzea, pariida de grandes
times, peladas de bairro. Muitas vezes
vou ao campo para torcer pelo meu
clube, o Corintians. mas quando ele
me desaponta, torço pelo adversário
que está jogando melhor futebol.

Em 1905, juntamente com Araú-
jo Neto, lançou o álbum Brasil Fute-
boi Rei, do qual fe;: as ilustrações,
em sua maioria inspiradas cm Pele.

— Ele me impressiona porque é
uma dessas raras pessoas com os

so ter. Eu tenho é mágoa. Por exem-
pio, se eu fosse Aldemiro Martins, te-
ria muito mais sucesso no Brasil. Mas
eu me chamo Aldemir Martins, venho
do Ceará e então, a colônia cearense
nunca me deu estimulo, inclusive mui-
tos cearenses ricos nunca compraram
meus quadros, não gostam do que fa-
ço dizem: "Isso é cangaceiro, é coi-
sa do Norte, tenho nojo dessas coisas,
não agüento nem comer carne se-
ca." Mas essa gente se esquece de que
quando estavam no Norte, o dia em
que havia carne seca para comer, era
dia de festa.

Personagem
de Caetano

Às vezes, Aldemir Martins se de-
fine como um personagem dc Caetano
Veloso, pois não precisa 

"de lenço e
documentos" para ser reconhecido
nas ruas. E' também um homem do
presente.

— Para mim interessa muito o
meu trabalho diário, o que estou fa-
zerido agora. O passado é recordado
apenas como ponto dc referência, co-
mo o serviço militar, do qual só lem-
bro das coisas boas. Com 50 anos, sen-
tindo que estou no melo do caminho
da coisa, cada dia penso ter deixado
de fazer uma porção de coisas, que
deveriam ser feitas. Por isso, sei da
necessidade cada vez maior do traba-
lho, pois sinto que, só através da ar-
te, direi ainda coisas importantes ao
público.

Tendo começado como paisagista, i
Aldemir retorna agora às raízes ¦

Essa sua disposição para o tra-
balho fez com que um amigo disses-
se que o trabalho para ele é apenas
prazer, é tique nervoso.

— Eu me considero uma espécie
de pioneiro, fiz as primeiras capas
de disco no Brasil, quando a moda
ainda era de se colocar mulher nua.
A capa para Batucada Fantástica, um
dos discos que mais se vende, eu fiz
em 1960. Desenhei motivos brasilei-
ros para pratos de plásticos e sabia
que levaria dentro de minha profis-
são todas as surras, que realmente me
deram. Mas fiz os desenhos, pois
achava importante, porque me inte-
ressava jogar o meu nome nisso, pa-
ra que outros artistas tivessem cora-
gem e fizessem o mesmo. Mas estava
plenamente consciente de que perde-
ria o meu mercado por dois anos c
dos insultos que receberia por mui-
to tempo.

De origem humilde, não se cons-
trange por isso "afinal de contas
quem tem pedigree é apenas cachor-
ro è gato" mas como muito cearense,
durante certo tempo, se achava "ris-
cadpr de chão e depois de papel." O
entendimento da arte, o saber que
era um artista, da opção ser feita
nesse sentido, compreendeu pelo con-
vivio com Marcelo Grassmann. Ser-
gio Milliet e Geraldo Ferraz lhe con-
firmaram isso, e a partir dai, deixou
de sentir-se como um ser à margem.
Com isso, veio também a percepção
de que não era suficiente apenas le-
var jeito para uma coisa, havia a ne-
cessidade da criação artística, da va-
riação da criatividade.

Uma das falhas que ainda encon-
tra no pais com relação à arte, é a
ausência do grande colecionador, pes-
soas preocupadas em adquirir todas
as fases distintas de um artista, des-
de o início de sua carreira até o ano
de 1972. Atualmente, Aldemir pensa
que a única vantagem de uni artista
brasileiro ir para a Europa, é pela
oportunidade de ver um Picasso de
perto e poder dizer "este quadro é
um lixo."

— A Europa é uma fia velha que
já fez muita coisa, mas hoje vive ape-
nas de recordações. O mundo novo é
a América, até o Peru é mundo novo,
onde ainda podem acontecer coisas
importantes. Então, eu estou com a
juventude. Os jovens de agora sabem
que não é necessário ir a Paris para
realizar coisas itupoifantes, pois elas
podem acontecer aqui mesmo.

Mas ele já viveu dois anos na Eu-
ropa, época que considera muito im-
portanto pelo conhecimento profissio-
nal adquirido. Foi em 1956 que ganhou

! o primeiro prêmio da Bienal de Vene-
j za, passando então a ser um modis-
j mo dos colecionadores.

— Más hoje a Europa está toda
': nos livros. O incrível é que dela se
' saiba praticamente tudo, e do Brasil

quase nada. Em 1900, precisei fazer
, uma pesquisa sobre o cangaço, mas'! 

nada consegui, porque não existia
; nem um livro sobre o assunto. Mas

se. cu quisesse saber alguma coisa de
catedral gótica, existiam milhões de
pessoas entendidas no assunto. Ê o
tal negócio: as pessoas vivem muito
preocupadas em falar c comer caviar
e escargot, mas não passam sem fei-
jíto preto, porque ninguém agüenta
escargot e caviar todos os dias.

ombros largos para agüentar a gio-
ria, está preparado para ela, o que
é realmente muito difícil."

Na selva urbana de São Paulo,
ele se sente bem, "não participo des-
sa mística de falar mal da cidade,
pois não admito ninguém viver num
lugar do qual não goste, é o mesmo
que morar com uma mulher que não
se ama." Pelo menos uma vez por ano
vai ao Ceará, ao Araguaia, à Bahia,
ao interior de São Paulo, voltando pa-
ra o seu atelier mordido dc mosquitos
e com a cabeça cheia de idéias, a se-
rem mostradas nos seus desenhos.

O desenho industrial o seduz, sa-
be que a sua experiência com os de-
senhos de pratos, tecidos, foi muito
importante para chegar até os múl-
tiplos, que uma boutique da Rua Au-
gusta executa para ele sempre num
número bem limitado de cada peca.

\ Continua também fazendo ilustrações
\ e gravuras, "eu não quero ser esque-
, cido em nenhum desses setores."
i Juntamente com a criação dos dese-

nhos coloridos, pensa tor descoberto
: na pintura acrílica, uma possibilida-
| de maior dc trabalho.

— E eu não quero mais nada. O
J caviar das crianças está garantido.
! E se outras coisas estão para vir. que
! aconteçam agora, enquanto estou vi-
i vo. Depois de morto, não quero mais
| nada.

A nova
fase áo

¦pintor
inclui

visões de
sertão

cearense e
áe paisa-

gens serra-
nas de

São Paulo
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CLASSIFICADOS

Rio de Janeiro — Sábado, 16-9-72 Parte inseparável do Jornal

CLASSIFICADOS HÁ 80 ANOS
PÍLULAS DE NECTANDRA AMARA - Para ioda» at mo-

Icsli.is do estômago c desiirrnnjoa 1J0 ventre nio ha
medicamento mais poderoso do que oslas s.iluslros

pílulas que, mcdianlo 2$300 por uma caixa, 12S00O

por sois o 20$800 por 12 caixas, vão pronlamcnlo
acudir aos enfermos. Joaquim Buono de Miranda,
Rio cie Janeiro,

(16 dn solembro de 1892)

Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda — Imóveis - Compra e Venda - Imóveis - Compra e Venda

ÍNDICE
PÁGINAS

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA 1 a 9
IMÓVEIS - ALUGUEL 9al3
UTILIDADES E DECORAÇÕES ... 14
FINANÇAS E NEGÓCIOS 14
MÁQUINAS - MATERIAIS 14 e 15
ENSINO - ARTES E MÚSICA .. 15
SERVIÇOS PROFISSIONAIS 15
DIVERSOS 15
LEILÕES, DECLAR. E EDITAIS . - 15
EMPREGOS 15 a 16
VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES .. 16 a 20

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS
CENTRO ~

5fcJ* — Avenida Rio Branco, 112 — Térreo,
Avenida — Avenida Rio Branco, 135 (loja), esquina da Rua

Sele de Setembro.
lupa - Avenida Mem de Sá, 147 - Tel.: 252-0571.
Rodoviária — Kstação Rodoviária Novo Rio, 2.°, loja 205.
Cinelandia — Rua Santa Luzia,' 827-A.

ZONA SUl
Flamengo — Rua Marquês de Abrantei, 26 — Lcja E.
Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARS.
Copacabana - Av. N. S. de Cooacabana, 610 - G Rilz
Posto 5 — Av. N. S. de Copacabana, 1 100 — Loja í.
Ipanema - Rua Visconde de Pirajá, 611 -C.
Leme — Av. Prado Júnior, 4B — Loja 20.

7.0NA NORTE
Preca da Bandeira — Pça. da Bandeira, 109.
Campo Grande — Av. Cesário de Melo, I 5*19 — Ag. da

Guandu Veículos.
Cascadura — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Cascadura.
Madureira — Ertrada do Portela, 29 — Loja E.
Méier - Rua Dias da Cru?, 74 — loja B.
Penha - Rua Plínio de Oliveira, 44 — Loja M.
S.io Cristóvão — Rua São Luís Gonzaga, 119-C.
Tiiuca — Rua General Rocca, 801 — Loja F.
Bonsucesso — Rua Bonsucesso, 404 — Loja C.

ESTADO DO RIO
Duque de Caxias — Shoapinçj-Center, lojas 36-A « 36B —

Tcl.: 3903.
Nit.ròi - Av. Arnarnl Peixoto, 116, grupo» 703 • 704 -

Telelones: 5509 t 2 1730.
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 — Loja 12

- Tel.: 30-60.
Nilópolis - Ru» Antônio Joié Bittencourt, 31 - Te!.: 24-61.

MAPA DO TEMPO-JB
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ANAtISE SIN6TICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PEIO JB -
Frente fria localizada no litoral da Bahia, entre Ilhéu? e
Salvador, com chuvas esparsas e tendência a entrar em dis-
siDaçáo. Anticiclone tropical, com cenlro de 1022 mb, loca-
lizsdo a 209S e 219W. Anticiclone polar, em transição para
tropical, com centro de 1024 mb, localizado a 2795 e 429W.
Nova frente fria localizada na Argentina cem ondulação loca-
lizada ao Sul de Buenos Airei,. •

NO RIO O SOL

ÜV
Tempo bom, com nebuloji'

dade. Névoa úmida pela ma
nhã.'Máxima: 26,8 (Realengo;, j
Minima: 16,6 (Alto da Boa I
Vitta!.  |

TEMPERATURA
E TEMPO

NOS ESTADOS
Amazonas - Pará ~ Tempo;
nublado c/pancadas e trovoa-
das no período. Temp.: cie-
vada.
Acre — Rondônia — Tempo:
nublado. Pancadas esparsas
no período. Temp.: elevada.
Maranhão — Tempo; nublado
c/chuvas esparsas no Sul do
Eslado. Temp.: elevada.
Piauí — Ceará — Tempo: nu-
blado. Tfimp.f elevada.
R. G. do Norte* — Paraíba —
Pernambuco — Tempo: nubla-
do c/instabilidade passageira
na região litorânea. Temp.:
elevada.
Alagoas — Sergipe — Tempo:
nublado c/chuvas esparsas no
período. Temp.: elevada.
Bahia — Tempo: nublado c/
chuvas esparsas no litoral e
bom nas demais regiões. Tem-
peratura: elevada.
Distrito Federal — Tempo:
bom c/ instabilidade pa.aa-
geira à tarde. Temp.: eslávcl.
Mato Grosso — Tempo; nubla-
do c/chuvas esparsas e tro-
voadas à tarde no Norte do
Estado. Temp.: elevada.
Minas Gerais — Tempo: insta-
vel, passando « nublado no
Norte o Este do Estado e
bom c/nebulosidade nas de-
mais regiões. Temp.: estável.
Espírito Santo — Tempo: int-
tável, passando a nublado. —
Temp.: estável.
São Paulo - Tempo: bom. Né-
voa úmida peta manha e se-
ca à tarde. Temp.: em ele-
vação.
Paraná - Tempo: bom, tf nt.
bulo. idade. Nevoeiros oela
manhã. Temp.: em elevação.
Sta. Catarina — Tempo: bom
c/nebulosidade, Temp.: em
elevação.
R. G. Sul — Tempo: bom c/
nebulosidade aumentando 8
instai, Ilfzando-se a Oeste e
Sul do Estado c/trovoadas e
chuvas. Temp.: em elevação.

NASCENTE - 5h45m
OCASO 17h46m~Ã 

CHUVA
Chuva em (mm) recolhida no
posto da Praça 15 de Novem-
bro, cidade do Rio de Janeiro.
Nas últimos 24 horas ... 0,0
Acumulada este més *... 8,1

A LUA

CRESC.c
15 A 22 DE SETEMBRO

OS VENTOS

«atei
ESTE A NORDESTE FRACOS

O MAR
MARIS

RIO - NITERÓI' - Baixa-mar:
3h23m/0,4m e 17h29m/0,7m.
Preamar: 12h55m/0,9m e 23h
28m/0,7m. CABO FRIO: Bai-
xã-mart Ih59m/0,4m e 17h
53m/0,7m. Preamar: llhSBm/
0,8m o 20h47m/0,7m. ANGRA
DOS REIS - Baixa-mar: 3h
19m/0,4m e 1 Ih56m/0,8m.
Preamar:. 9h29m/0,8m e 16h
54rn/0,6m.

TEMPERATURAS
No Rio: dentro da baia: 21,59

Fora da barra: 209

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoje nas cidfades seguintes: Roma, 20, chuvas leves — Pa-
ris, 16, pare. nublado — Lisboa, 21,6, sol — Londres, 16,
nublado - Berlim, 17, bom - Francforte, 13, nublado -
Amsterdã, 16, nublado — Bruxelas, 16, ensolarado - Madri,
27, ensolarado — Helsinqui, 18, íol - Moscou, 23, nublado

Beirute, 28, sol — Estocolmo, 15, encoberto — Copenha-
gue, 15, bom — Nova Iorque, 31, nublado — São Francisco,
16, claro — Los Angeles, 27, nublado — Chicago, 20, claro

Miami, 30, claro - Tóquio, 23, chuvoso — Hong-Kong,
31, chuvoso - Montreal, 21, claro - Toronto, 20, claro.

TEMPERATURAS DE SETEMBRO
Temperaturas médias, máximas e mínimas, durante o mês
do setembro, nas seguintes cidades: Manaus: 27,9, 33,3, 23,7

Belém: 25,8, 32,2, 21,7 - Teresina: 28,3, 35,8, 21,5 -
Fortaleza: 26,2, 31,3, 22,1 - Natal: 25,7, 28,9, 22,2 - João
Pessoa: 24,4, 28,8, 20,4 - Recife: 25,3, 28,1, 23,0 - Ma-
ceio: 24,5, 27,7, 21,4 - Aracaju: 24,7, 27,6, 21,9 - Salvador:
23,8, 27,1, 21,2 - Vitória: 21,9, 26,1, 19.0 - Rio de Ja-
neiro: 21,5, 24,9, 1B,6 - Niterói: 20,8, 26,3, 16,4 - São
Paulo: 16,3, 23,1, 11,7 - Curitiba: 14,5, 20.7, 9.9 - Pio-
rianópolis: 17,8, 20,9, 15,3 - Porto Alegro: 15.9, 21,0, 11.6

Cuiabá: 26,6, 33,7, 21,1 - Belo Horizonte: 20,5, 27,1,
15,2 - Goiânia: 21,9, 31,1, 14,3 - Sena Madureira: 25,7,
34.1, 20,0 - Clcvelandla: 25,5, 33,4, 20,0 - Petrópolis: 17,0,
21,7, 13.2 - Teresópolis: 15,8, 21,7, 11,7 - Cabo Frio:
21.2, 24,5, 18.4 - Araxá: 20,3, 27,1, 14,1 - Cambuquira:
19,1, 26,0, 13,0 - Poços de Caldas: 17,1, 24,0, 11,3 - Cí-
xambu: 18,3, 25,2, 11,1.

Copacabana
I 

Salão, sala de iantar, lerraco, 2 quarlo..
vaga na qaragem. No melhor ponto da
Rua República do Peru n.» 355. Sinal
a parlir de Cr$ 1.984,70; na .escritura:
Cr$ 1.984,70; prestações mensais du-
rante a construção. Cr$ 793,88. Constru-

ção após as chaves financiada pela NOVO RIO S/A.
Pelo Sistema SAC rnensais.de: Cr$ 1.177,21
em 15 anos. Pieço Total de Cr$ 120.756,47.
Ver no local. Tratar IMOBILIÁRIA NOVA YORK
S/A. Rua 7 dc Setembro n.» 61. Tel. 244-1515.
CRECI J001.

Botafogo
I 

Salão, 3 quartos, banheiro em cor e co-
zinha, dep. completas, <Jti__\ na qaragem.
Sinal a partir de Cr$ 1.500,00; na es-
critura: Cr$ 1.800,00, prestações men-
sais durante a construção Cr$ 1.O0O.O0.
Construção após as chaves financiada pela

FINANCILAR Prest«içóes mensais de:
Cr$ 1.256,53. Preço total de- Cr$ 102.914,75
pelo sistema (SAC). Ver na Rua Conde de Irajá
n.° 603/609. Tratar IMOBILIÁRIA MOVA YORK
S/A. Rua 7 de Setembro n.« 61. Tfil. 244-1515.
CRECI J001.

Tijuca

2 

Apartamento de saft, 2 quartos, banheiro,
cozinha, quarto e dep. de empregada.
Preço: Cr$ 70.000,00 om 20 meses.
Na Rua Santa Luiza. Tratar pelo tel..
252-4903. CRECI J00I.

Copacabana
I
I

Salão. 3 amplos quartos, 2 banheiros sociais,
copa, cozinha, área de serviço e dep.
empregada. Prédio de Luxo, na Rua
Souza Lima. Tratar o marcar visitas
pelo tái; 252-4903. CRECI J001.

Catete jáÃ*Miffl
ws©?

Frenle - Saleta, sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha, vaga na garaqem, com -sinteko,-
azulejos decorados e pisos em cerâmica.
Ver na Rua Santo Amaro n.° 200/202.
Tratar pelo tel. 252-4903. CRECI JOOI.

Abra

i

Tijuca 1
Apartamento de salão, varanda, 3 quartos,
banheiro, copa, cozinha, quarto e dep. de
empregada. Na Rua Radmacker. Preço:
Cr$ 100.000,00 a combinar em 30 me-
ses. Tratar pelo tel; 252-4903.CRECI JOOt.

Vila Isabel
Sala. 2 quartos, banheiro, cozinha, quarto
e dep. empreqada. área de serviço. Pre-
ço: Cr$ 65.000,00 a combinar em 20
meses. Ver à Rua 8 de Dezembro n.°-
642/502. Tratar pelo tel. 252-4903
CRECI JOOI.

Urca
I 

Prontos para você morar. Apartamentos de
sala,-2 quartos, dep. completas. Sinal:
Cr$ 1.070,00; na escritura:
Cr$ 1.150,00 sem parcelas. Financia-

¦ mento pela NOVO RIO S/A..Prestações-
mensais após a escritura de:.'..: !

Cr$ 1.211,96, pelo PES. T.P. Rua Lauro Muller,
atrás do CANECÃO. Tratar IMOBILIÁRIA-NOVA
YORK S/A. Rua 7 de Setembro n.° 61. Tel:
244-1515. CRECI JOOI.

o apartamento que mais
lhe agradar.

Copacabana
I 

Salas comerciais e
andar corrido no mais
bonito prédio da Tijuca.

Fachada toda em mármore,
esquadrias de alumínio. Pre-
ço fixo sem reajustamento.
Sinal de Cr$ 7.560,00,
saldo em 39 meses. Ver no
local: Rua Conde de Bon-
fimn.°395, das 9 às 18 hs.
Tratar IMOBILIÁRIA NOVA
YORKS/A. Rua 7 de Se-
tembro, 61. Tel. 244-1515.
CRECI JOOI.

Humaitá
I 

Prédio pronto. Sala, dois ou três quartos,
1 ou 2 banheiros, cozinha, azuleios em
cor até o teto, área de serviço, quarto e
banheiro de empregada. Preço a partir de
Cr$95.000,00. sinal de Cr* 5.000.00,
o saldo financiado ern 20 anos. Ver na

Rua Cesário Alvim, 55. Tratar pelo tel. 252-4903.
CRECI JOOI. •' 

'

1P11

Méier
S 

Salão,'2 quartos, banheiro social, cozinha
e área de serviço com azulejos. Toda parte
social com sinteko. Prédio pronto para
morar. Sinal desde: Cr$ 717,00. Presta-
ções após as chaves: Cr$ 816,93. Preço
total de: Cr$ 74.381,00 pelo novo sis-

tema BNH. Financiado pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (SAC). Ver á Rua Joaquim Méier .

:n.» 104, perto da Rua Dias da Cruz e Estação
do Meier, das-9 ás 21:00 hs. Tratar IMOBILIÁRIA
NOVA YORK S/A. Rua 7 de Setembro n.° 61.
Tel. 244-1515. CRECI JOOI.

Laranjeiras
I 

Pronto para morar. Sala, 2 quartos, dep."
completas, em frente ao Super Mercado
DISCO. Sinal: Cr$ 1.250,00; na escri--
tura Cr$ 3.000,00; mensalidades após'

, as chaves de: Cr$ 971,32. Financiados
•.pela NOVO RIO S/A. Rua das Laran-• loiras n.° 462. Preço total: Cr$ 96.800,28..

. Tratar IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A. Rua 7 de|
Setembro n.° 61. Tel: 244-1515. CRECKJ001.

Tijuca

2' 

n Salão, 2 quartos, garagem, dep. de em-
pregada,'todos.de frente. Pronto para-mo-
rar, com parte social independente da
parte de -serviço, azulejos até o teto em."

[ cores. Sinal a partir de Cr$ 460,07;
na escritura: Cr$ 424,68; prestações

, mensais a partir de: Cr$ 851,04 pelo novo
I Sistema SAC. Preço total: Cr$ 85.825,66.
| Ver na Rua Haddock Lobo n.» 61. Tratar• IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A. Rua 7 de Se-

lembro n.° 61. Tel. 244-1515. CRECI JOOI.
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Tijuca
t 

Prontos para você' morar. 2 quartos, dep.;
¦ completas. A partir de: Cr$ 1.250,00

de entrada e prestações mensais de:
Cr$ 1.303,54. Financiados pela NOVO
RIOS/A. Construção GEMACO. Pelo PES.
T.P. Informações no local: Rua Santo

Afonso' esquina da Rua Major Ávila. Tratar
IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A. Rua 7 de Se-
tembro n.« 61. Tel. 244-1515. CRECI JOOI. ' 

_,

Méier
ÍSala. 

2 quarlos, banheiro social, cozinha e '

área de serviço. Tudo em cor e azulejos até
o teto. quarto e WC de empregada e ga-
ragem. Todo em sinteko. Prédio pronto.
Sinal: Cr$ 693,00, prestações após as

• chaves: CrS 762,04. Preço total:
Cr$ 64.000,00 pelo novo sistema do BNH.
Financiados nela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(SAC). Ver à Rua Getúlio n,° 249. Tratar IMOBI-
LIARIA NOVA YORK S/A. Rua 7 de Setembro
n.» 61. Tel. 244-1515. CRECI JOOI.

Praça S. Pefia
I 

Sala, 2 quartos, banhei-
ro, dep. completas ega-
ragem. Com esquadrias

de alumínio, vidro blindex,
cozinha azulejada até o teto..
Sinal desde: Cr$ 939,00;
na escritura.Cr$1.044,00,
prestações mensais durante
a construção: CrS 731,00.

• Pagamento da construção
.após as chaves em
.prestações mensais de
Cf$1.056,64, financiados

.pela FINANCILAR pelo no-
vo plano SAC. Preço total
de:Cr$ 83.847,85. Ver na
Rua Siqueira Campos
n.°170.TratarlM0BlLIÁRIA
N0VAY0R'KS/A,Rua7de
Setembro n?6I.Tel.244-1515.
CRECI JOOI.

Tijuca

1
Botafogo
Apartamento de salão, 2 quartos, cozinha,
banheiro social, dep. de empregada. Na!
Rua Marquês de Abrantes. Preço':
Cr» 75.000,00, em 20 meses. Tratar e|
marcar visitas pelo tel. 252-4903.CRECI ¦
JOOI; ;

I 

LOJAS PRONTAS - Rua Haddock Lobo
n.» 61. Sinal a partir de Cr* 3.360,00;
nas chaves: Cr$ 3.360,00, mensallda-
des de: Cr$ 758,88. Informações no
local, das 9 às 22 hs. Tratar IMOBILIÁ-
RIA NOVA YORK S/A. Rua 7 de Setembro

rt.« 61: Tel. 244-1515. CRECI JOOI.

Ipanema
I 

Apartamento de luxo com 3 ou 4 quartos,
salão, sala intima, l.por andar, suite, fa-
chada em mármore, esquadrias de alumi-
nio. vaga na garagem. No melhor ponto
de Ipanema. Rua Alberto de Campos
n.° i24. Informações no local: das 9 às

: 22 hs. Tratar IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A: Rua
¦7 de Setembro n.« 61. Tel. 244-1515. CRECI JOOI .'

Lojas Centro

I 

Prédio de luxo, lojas c/i vaga na garagem,
Sinal de : Cr$ 7.327,00; na escritura :
Cr$ 9.770,00; 36 mensalidades de:
Cr$ 1.832,00. Construção CONTAL.
Ver na Rua Joaquim Silv» n.» 36,
esquina da Rua da Lapa, das 9 às 22:00

hs. Tratar IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A. Rua
7 de Setembro n.' 61. Tel. 244-1515. CRECI JOOI. _

Glória
M^ Sala e quarto separados, cozinha, area,
VP garagem e play-ground. Apenas cinco

• 
J apartamentos por andar, todos de frente,
m esquadrias de alumínio,' vidros fumóe. Si-
¦ nal: Cr$ 380,00; Escritura: 

; 
^^ Cr$ 436,00. Prestações durante a cons-

trução de: Cr$ 227,00; chaves: Cr$ 545,00;
após as chaves: Cr$ 757,65. Preço total:
Cr$ 63.340,05. Ver das 9 as 22 hs. Na Rua
Joaquim Silva n.» 36 ou na IMOBILIÁRIA

, NOVA YORK S/A. Rua 7 de Setembro, 61. Tel.'
244-1515. CRECI JOOI. ....

Jacarepaguá
Prontos ou em construção, com 2 quartos,
sala, dep. completas, garaqem. Terreno
300 rri2. Sinal de: CrS 1.00Ô.OO; após as
chaves: Crí 708,43 mensais. Financia-
dos pela COPEG. Ver á Estrada da
Uruçanga n.° 400. Freguesia. Tratar

IMOBILIÁRIA NOVA YORK S/A. Rua 7 dc Se-X
tembro n.» 61. Tel. 244-1515.CRECI JOOI.

ttaãmt.

CENTRO - Av. P. Vííqaj,
2C07/U04 .dpi. salg, 2 qtos.
frente — Fin/inc. ou * vista. Ac
proposta, Inf. R, Cdc. Bonfim,
377 s/610 - lei. 258-2123 -

¦CRECI '2269.

CENTRO — Vaga cio qaragem
no Edificio Terminal Menezes
Cortes — CrS 15 mU — Pom-
Déi,l leis. 231-08.14 231-2344,
inclusive sábados c domlnflOi
-¦ CRECI J-340._

CRUZ VERMELHA -~Òe fnnU,
no 10? .ind., e' ampla vista,
sala tí 12m2, quarto c/20m2
coí. o banh. FERNANDO Dl
TOMMASO. Catale 310/40?. -
CRECI 796. 265-7183. __

CENTRO - Ãp. vazio fie. 2 qls.
etc. vendo. Pres. Vargas 2007
ap. 1201. Cli. port. Tr. 221-1564
- CRECI 836.

COBERTURA - Vendo c/3 quar-
tos, sala, coz. banh, dcp, omp.
, garage. Rua do Resende, 103.
Tcl. 257-7558. Nova.

CENTRO - Vendo-ie 1 apt. di
3 qt:. sala, coz. 2 banheiros
sociais, sendo I c/ 13 duchas,
apt. novo não lendo sido U5»«
do, no 29 pavimento c/ luz
e qaz, servindo o/ consultório
?u residência, preço e apenas,
ICO.000 cf 30.000 e rost. em
2 anos. Ver local a Rua Carlos
Sampaio 351 — 2? andar, apt.
206, Chave c/ porteiro ou "dire-
tamente no sábado e dominqo
até às 14 horas, no local terá
qenie p/ mostrar, c tralar c/
cerretor Gomes Av. Pres, Var-
qas, 529 ti 507/ 8. Tel.
221-5125 e 221-4903 CRECI 1C4.

FRENTE VAZIO - Salcti. saia,
quarto c/ armário L, cozinha
c/ cx. água banheiro c/ box
e tanque, sancas e florões, pin-
tura a óleo. 30 mil a vista eu
10 mil sinal e 15x2 mil. Escri.
lura registrada no Rc n .
Imóveis. Ver 8 às 13hs. Rua

Sanlana, 73/ 309. Pca. Onze.
Dispenso intermediárici. T.
254-1298.

ÓARAGEM no Casiõlo - Ed^
. Menezes Cortes. Cedo ent. dez

mil mais 11 dc mil. Tratar —
Anlonlo 261-5171.

GAMBOA - Vende-se imóvel
n_\ Ru? do Livramento, 76. Trj-
rar c/ Abrantes. Tel. 252-9948.
CRECI 2652^

GARAGEM — Centro vendo
grupo vagas Pres. Vargas, 437.
Tralar 252-8913. CRECI 14.

GARAGEM - Cenlro - Vendo
tcl. 226-1227^

GARAGEM PRONTA - Vendo
Ed. Terminal Rodoviáro
Casielo vaga carro médio*

Hercules 391 -2930 224-8224.
JÓIA — Vendo apto. frente,

ótimas condições eslado c'
Iodas dependências, à Av.
Mem_dejjá, 2\5if0i. _

JOAQUIM MAÒAIL VENDE -
Aps. 701, e 803, da R. Riachuc-
lo, 265 c/sl. q. etc. CrS
24 000,00 em um ano s/ iuros.
Tels. 223 4049 - 243-6512.
CRECI_748.

ÓTIMO — Apio. sla e qto. sepa-
rado banh. coz. Ver Santana
156/1108 25 mil a vista. Infs.
2320873 e 232-5382 PACHE-
CO IMÓVEIS CRECI 635.

RUA GUILHERMINA MARCONI
66/203 - Fátima. Pron. vende
apt. lai. sl. qí. banh. cí louça
em cor coz. tanq. 6 oí andar.
Base 50 mil, 3 mil sinal, 7
mil a comb. saldo 550 mensal ,
p/C x. Prazo pag. 2 a 10
anes. Visita hoie e dornin^.
parte da tarde, dias úteis. Mar-
car por tel. só quem estiver
de acordo com o anúncio.
242-6899, 242-3684. Sr. Hermes.

RUA RIACHUELO, 239 - Aptos.
sala 1 qto. e garagem. — Ver
c porteiro. Tralar tel.
255-3113. CRECI 1255.

SALA — qto. sep. banh, coz, à
Av. N. S. Fátima n° 59 apt.
402. Ver local - Sinal 14.500
saído financ. Caixa Econômica
prestações 412,97. Jayme Far-
blarz e João Breves. J 350 íol.
231-0342_e SSJJJSlil^

SANTO 
" 

CRISTO""" Joaquim
Madaíl vende c/esoc, bom
financ., aps. 101 o S-101, à R.
Pinto 79, ci sl., 3 q„ etc. Ch.
ap. 201 Tels. 223-4049/
243-6512' 236_1410_CRECI 748.

TRANSFIRO" ap. 104 noW ti pi"
lotis, 2 q, sala, dependências

R. André Cavalcanti, 156 Bi."B". Ver local encarrcqado ou
lei. 234-0125 - R. 25 mil fin. _

VENDO apt? R. Mem do S"í, qto.
sala separado, banh. coz. de
frente preço 35.000 peq. entr.'T, 

229-1212.
VENDO - Aptos. 303 e f 101

de frente. Quarto o sala R.
Senado 309. Chaves na portaria
trat. R. FreiJCanoca,_159.

VENDO 
" 

OU 
"~AlUGÓ"-~Prédiõ

c/sob 6.70x43,85 vor e Irat. no
local. 2as, 4as e ó^s. Da 14

Js 17.
VENDO — Apartamento no Cen-
tro, com quarto, sala, wleta o
demais dependências — Tralar
pela manha, pelo telefone.
222-5702. Dr. Ccmpoj^

VENDÉ."SE apt? 308 - Rl-b <jõ
Riachuelo, 271 — conjugado

Chaves c/ porteiro — Tcl.
242-3373^ 252-9619.

VAZIO - Saía çide., 2 qts. dep.
completas emp. área, 6|lma
vista, indovel. Rua Maia Laccr.
da 620 ap. 413, entr. 25.000,
saldo a comb. Chav, n9 103
ou 4}

VENDO CONJUGADO NOVO -
Ocasião — CrS 16 000,00 i
vista — Rua dos Inválidos n?
185 - Nelson. 

Casas e Terrenos

ZONA CENTRO
CENTRO

HENRIQUE VALADARES
3/903 - Vel. .. 2 qls. tl. ban.
co/, dep, novo frente. Linda
vista 60 mil vista - Ver portei-
ro trat. Av, Copac. 760/ 705
257-9919 ÇRECI 318.

AV. CAIOGERAS - Apart? c/
linda visla dc sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha e dep. cm
preg. Economize condução mo-
rniicío no Centra. Preço 70.000
a vista, aceita-se Bco. Bra«.il
e Cx. Econômica. MAURO JOP-
PERT - 267.0732 a 287-2265
- CRECI 1813.

ACEITO Caixa e IPEG - Oti-
mos conjugados banh. coz. P.
a pai 1 ir 20 mil. Ver Senado,
320. Infs. 232-5382 e 2320873

APARTAMENTO 
"-' 

Vendo" 3
qtes. sl. coz, e depend. Preço
60.000 c/50% entrada, rest.
comb. Pço. Cruz Vermelha, 9
np.25.

AV. CAIOGERAS - Aplo. ef
sala, 2 qlos. bflnh. cozinha e
dep, de empreg. ProÇo 70 mil
d vista. Acoila- ae B.B, e C.
Econômica. Economize condu-
cio Inorando no Centro. MAU-
RO JOPPERT - 267-0732 e ...
287-2265 - CRECI 1813.

AV. PRES. VARGAS N9 2007 -
209 and. apt. 2002, vazio,
(ente, visla linda baia. De 2
qtos. sala, cDzinha, etc, c/10
mil de entrada. Chave Port.
232 0661. LUIZ RABO. CRECI
466.

A MELHOR rua, sala, 2 qtos.,
banh., coí. Enl. d« 22.000,00
facilitada e prest. 1.000,00 sem
juros, sem correção. Ver Rua
Henrique Valadares, 41/308 ou
R. Son. Dantas, 20 s/1610 -
Ttl.l 231-0233 - J. Anjos - o
corretor elo seu b.nrro — CRE-
Cl 1147. (C

APARTAMENTOS prontos, 2 qls.
sala, 2 banhs. ampla coz. e
area. Ent. a partir de 5.500,00
— Prest. d» 513,00 na melhor
Rua do Sto. Cristo, Cardoso
Marinho, 18 ou R. Sen. Dantas,
20 s/1610 - Tol. 2310233 -
J Anjos — o Corretor do seu
bairro - CRECI 1147. (C

CENTRO - Ap. 818 (novinho
p/ morar) st./qto. (separa-
dos), garagem, etc. 32 000,00
ou enl. 16 000 • 36 x 700,00
(sem juros). Rua Carlos Sam-
paio, 351. CRECI 1 350. Ttl.
225-6092.

CENTRO - Sala, quarto, cozi-
nha, banheiro. Ubaldino do
Amaral, 41 apto. 1004. Proprie-
tir i o._235-672J.

CENTRO - Vencle-se apto. 701
conjugado na Rua 20 de Abril,
6. Tratar c/ Abrantes. Tel.
252-99.18. CRECI 2652.

CIRAL VENDE R. Senador
Dantas, 19 6t. apto. 50m2 pré-
dio misto andar alto qt. sl.
scr. banh. coz. área. Pçò. 55
mU c/ 25 mil entr. saldo I mil
p/ mès. Tratar CIRAL 8. Ribei-
to, 428. Tel. 236-6303 e
256-8440. CRECI 896. B-19.

CENTRO - Vende-se á Rua
Riachuelo, 245 apl. 602, Irenlc,
sala, 2 qts., dep. emp., área,
preço CrS 65.000,00 à vista
ou CrS 70 000,00 ci 50% dc
sinal e saldo om 24 meses.
Ch?vcs c/portP tralar c/M.
COSIA - CRECI 2238 à Rua
Mcx co 11 gr. 502 Te I .
221-3371 e 221-4064.

CENTRO - Apto. v. novo, fren-
(o, sl. qlo. con|. amplo t/linda
visla. Ent. desde 6.500, prest.
7C0. Vor. P.i. Republica, 13
rtt. 1001 •- 2. Tr. R. S. Dantas,
20 - G. 1610, T, 2310233 -
J. Anjos - CRECI 1147.

APENAS 12 MIL - De entrada
e 46 preat. de 500 totalizando
35 mil mais nada, vando casa
pronta, pintadinha, 2 salas, 2
quartos, coz. banh. área, tavan-
deria, quintal. Rua Nabuco de
Freitas, 197. Trate c/BUENO
MACHADO, Rua Barão AAesqui-
ta, 393-A - Chave local o dia
lodo. Uma pechincha.

ATENÇÃO SANTO CRISTO -
Vendo urgente ótimo ter. 11
x 47. Ver Rua Pedro Alves tl9
267. Inf. 229.9550 - E' mais
um imóvel corn a garantia do
SIGMA. CRECI 1429.

CENTRO - Vendo área com
820m2 com três residências
modestas. Ver Rua da América
n9 155.

CENTRO - Vdo. casa vazía 3
qts. sala sala iantar depi. próx.
R. Sacadura Cabral. 12 tnt. T.
252-1485 Bonfim CRECI 1561.

CENTRO - Rua dos Ãndradas
- Vendo terreno 9x26. Inf.

232-1107 o 232-3909 - CRECI
1192,

CASA — 2 pav,, serve res. ou
peq. indst, 2 sl., 3 ql., etc.
Bom preço. Ver Maia Lacerda,
3.13. Inf.; 237-6006 - J/362.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

AV. RIO BRANCO, 185 -Grupo
com 74m2, com 2 salas, cozi*
nha, banheiro, diversos argiá-
nos - Tratar. 227-8456._

ALCINDO GUANABARA, 17, 21
gr. 162/3 sla dupla banh. .10
mil a combinar infs. c/ PA-
CHECO IMÓVEIS Tel. 2320873
o 232-5382 CRECJ 635^

AMPLA SAIA rio frênto, nova,
29 andar, à Rua Gonçalves Dias
esq. Rosário. Ent. 25 mil.
2427602 ou 225 6171 CRECI
9'3.

AVENIDA PRESIDENTE VAR~-
GAS, 542 - I 005 - Grupo
tl 3 salas, frente, área 65 mí
ótima |ocallza;Ío, Chaves na
portaria com o Sr. Jorga.

Ui
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ÁLVARO AlVIM - Por ió Crt
30 mil gr. fr. 30m2 com 3,10
,lt. rendendo Crí 7.200 liei».
«rtuíii. Só d í re 1 «m i> n t u

¦ -26W695..;..

CINELANDIA - Vende-» - •»•
Ia* pl escritório ou consultório
módico ou dcntirlc, t! lileie,
e banh. (.' 2 entradas, preco
de ocasião 60.000 (,' 20.000
de entr/idi. c r_*tanta em 2
enoi. Ver no local » R. Evaristo
de Vei»», 16/ 1108 dn 14
ií 17 e tratar c/ corretor Oo.
mes. Tel. 221-5125 e 22I-J«)p
Av. Pies. Vargas, 52'.' 507-8
CRECI 104.

CENTRO - Vendo ial« c/saleta,
banheiro cor, «tapetada, er
condicionado o teto rebaixado
«rn. oeno. Rua Sta. Lu;_'fl, 776
j/503, ao lado Clube Müiiar.
Tretar pela manhã. 232-8917 -
Gilberto,

CONJUNTO DE.SAIAS - Vendo
meio andar. Av. Alm. Barroio,
2 coni. 304 - Tratar meimo
endereço «ala 1405, apói às

_11_hrt.
CENTRO - Andradas, 27.

Vondo 1/ intermediários, pro-
dio antigo com loja e dois
andarei. 268-7806 - Ver dias

J8_a 20, dai 13,00 ás 17.00.

ESCRITÓRIO - Vendo coniunto
p/ entrega l/U, frente Sen.
Dentai. CrS 35.000.00 focili-
rados. 27-5671/ 21-1984 - CRE-
Cl 1334.

GRUPO 5 «Ias - 59 andar
frente c/ bcnfeilorlai prodio
nabarito entrega imediata, Infs
232-5382 e 232-0873 PACHECO
IMÓVEIS CRECI 635.

10 1 CATETE — Aplos. sala,IOJA SACADURA CABRAL,
G, eiquina Praça MnuA
Vendemos ou alugamos, placa 1 e 2 qtOS. dep. empr. ]
no local, proposta Av, Rio _-,__,„„„, winrt tlarli ^i.«t.inco, 123 ei; mo - pom- I garagem vinculado, ai-
peia coiiRinoRA - creci nn| a partir dei
J-340, s-bndoi o domtnqos te- -, ,ir-ion». 231 oí-14 :ni-2344. 1 ,S03,94, prest, ò par-
W.0N*P?R. DAÍTAS',75 -'tir de 786,52, renda

Edifício Chrlltian Barnarcl 1 _j
Vendemos o 81.' andar compoi- Iam. O partir Cie I
to de 9 lalai, 'I direito iILjoi 7-1 %/._ _ ir-ii,-ir í
var>,ss na garagem. Tralar no I l*Ol I ,/0. ver e ireileir
imob. pinheiro Guimarães 1 c/corretor no local, Rua ;
- Av. Erasmo Btaqa, 227, 1/ I .'¦•_¦ , . -
701 - telefone 222-0065 u ... do Catete, 168 ou na
222-0851 - CRECI J-332.

SALA FRENTE Ia. locação à vista
38 000 sintoco e perslanai. Se-
cadura Cabral, 120-61)2. Mário
RamM - 243-1014.

CAIA CENTRO - Vondo. Rua
dos Inválidos. 183/185, Tratar
no local.

5AIA-CENTRO -Vendo ó"tíma
c/30mts, c/banheiro. Preço a
vista 27.000. Rua Alcindo Gua-
nabara, 17/21. Chave» na sala
_906.
VENDE-SE 3 conjuntos de salas

com 3 vagai ao garagem em
edificio acabado oe construir
h Rua Senador Dantas, 75 de
frenlo no 4o endár. Tra'ar ,i
Ru» México, 21 - 189 andar.
Telefono 252-8257 - 221-3779

- Segunda- Feira.
VENDE-SE - 3 loia! na' Av,

Nilo Peçanha, n9 177 trater
_• RODOLFO Rua Tenente Josó
Diai, 460 Duque de Caxias^

VENDO CENTRO" -Eicrilório
fronte mar apto. ss/3 qt. dep.
comp. 120m2. Av. Auauito
Severo, 292/304 - 242-5280 -
1O3.TO0 das 9 às llh. 50...

ji^^^fey mvao. opes
IMÓVEIS IT0A.

B_________í_____________P__ÍjjBWKgMgMW

ZONA SUL

GLÓRIA E
SANTA TERESA

A CORRÊA DUTRA 59/410 -
Vd. qt. ll. sep. copa-cor. dop.
emp. área st|v. init. miq. la-
var. 60 mil. Ver hoie 14/15 hs.
corretor port. 257-9919 236-4736
CRECI 318.

A BENJAMIM CONSTANT 24 /
802 - Fte. linda vista., sl„ 2
qto!., c depends. Aceito Cai-
xa. Sinal de 10 mil. Infs. tol.
256-5752 c 236-5882 - RIBEI-
RO. CRECI 348.

APARTAMENTO 206 - Rua Ben-
jamim Constant, 135. Largo
Glória — Vende-se com qt-
e sl. sep. c_. ban. compl. e
érea de serviço.P<.9 28.000, ver
tom prop. no Iccal. Tr.it.
252-7956, 231-0994, 224-5303 c

_231-08O4 CRECI 232.

ADMINISTRADORA LEAL -Ven-
de grande apl9 s/101 da Rua
Pret.ito João Felipe 515, c/
3 qts,, latão, arca, copa-coz.
qt. empregada. C/ 15.000,00
no ato s/combinar. Ver no lo-
cal. Tratar 242-7508 - CRECI

J/402. _____
GLORIA"- V__ios'- Ap. 3 qts.

salão, e dep. comp. com ent.
de 25 mil. Ac. troca. — Ver
c/ vaga de garagem. Dispcnho
359 ap. 303 e 402. Tel. . . .
224,9293.

GLORIA — Ap. sala, 2 qtol.,
cox., are» t/ tanq. 45 mil a
comb. Chav. c/ port. Rua Ben-
jamim Constant, 134 / 601. —
Trai. tel. 287-3861,

GLORIA - R. Taylor, 31 ap. 110
e 901. Quarto, kitnett e ba-
nheiro, com moves. Ent. 8.000
saldo 500 por mês ll. 222-6465
CRECI 1450.

GLORIA - Vende-se. Rua Her-
menegildo de Birros, 22 apt?
Ç, c/i. 2 q. Ver sábado e
domingo, depois das 14 horas.
Traiar. T.l. 235-3161.

GLORIA — Rua Beniamim Cons-
tante 34. Vendo api<? 401. Fren

VIMAP, Av. Rio Bran-
co, 156 grs. 1302/3 -
Tels. 22 2-4333 -
222-4424 - 252-8820
- CRECI 2060. (C
CORRETA IMÓVEIS vonde""'R.

2 Doz. ap. Sala, 3 qts., dep.
emp. c garagem 110 mil inf.
235-4229 e 235-4275 CRECI -
31, 

CIRAL vendo," R. Senador Ver- .
guciro apto. fio 3 qts. 1 c/ i
arm sl hanh co/ deps compls |
empr Pço. 115 mil a v.sta.
Aceita-se Cx. ou Ikoi. Iram
CIRAl B. Ribeiro 428. Tel.
536-6303 B 256-8440. CRECI ...
896 - F-l 2- ___ .

CA1ETE - Pedro 
"Américo, 

166 I
ap. 110*B. Sala qt. conj. banh. I
kit. 20 mil comb. Chav. port.
Inf. 257-8861. Batuira. CRECI

J90.
CATETE -""Vendo R. Pedro

Américo, 166 aplo. 306 Bloco
B, sala e qto. eoniuoado banh.
klt:h. Chavei no local e tretar
no local.

CRUZ LIMA - Vendo rn.ir.vl-
ihoso apto. 3 qts. 2 salas,
2 banht. ioc. fie. I65m2. Preço
150 mil. Aceito Caixa. Vazio,
Oportunidade. Visitas 256-7053
— Dr. Orlando Casa Nova.

COBERTURA - Linda vlsta'"si.
I !3m2, 2 qtl. c/ arms. banh.

| em márm. 86 mil. Aceito Cx„
BB. Benjamim Constant, 104,

I C-06.
i DE FRENTE aplo. 1 102 da Rua

Catete, 214 - qlo./sl (separa-
dos), enl. 17 000, prosl. CrS
560,00 Cx. Econ. CRECI 1450
-_Tel. 225-6092. _

FLAMENGO -"Compro pl «ten-
dor cliente eplo. sl. qt. sep.
c/ dep. empreq. urgente --

Sinal 30 mil mais 15x2.000 -

252-4408 - Marcelo CRECI 2570

FLAMENGO— Compra-se apar-
tamento de s. 3 q. dep. emp.
c/vaga de garagem. Disponho
CrS 50 mil do entrada, saldo
a comb. Tr. lei. 229-2582 c/
Sr. Mauro.

FLAMENGO

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS EM GERAL

Compramos APTOS, de vários tipos: sala, quarto separado;
2 quartos, 3 quartos e alto luxo, Zona Sul e Norte. Compramos
também lojas em vários tamanhos, mesmo ocupada.

Áreas, terrenos para Construtoras de alto gabarito, Zona Sul,
Norte e Centro. Procure nosso Escritório ou solicite um de nossos
corretores ao seu encontro e venda seu imóvel sem trabalho, sem
despesas, em prazo record.

Av. COPACABANA, 750 Gr. 504. Tel. 257-1176; diariamen-
le até 22h. inclusive sábado, domingo e feriado. JOÃO LOPES
Sindicalizado. CRECI 2234.

JOÃO LOPES IMÓVEIS LTDA. Também em
FORTALEZA - CE.

Av. DOM MANOEL, 290 (loia). Tis.; 26-4155 - 26-5850 -

26-6248. Horário também ininterrupto. JOSÉ DIMAS Sindicaliza-
do 7a. R. - CRECI 591.

ÁLVARO CHAVES - Lindo apto. RESPIRE O AR DAS IA-andar alto, com salão em L 2
RANJEIRAS - Pertinho
do Fluminense, em rua
arborizada: Rua Soares
Cabral, 65. Apartamen-
tos de ampla sala, 3
confortáveis quartos,

I ritos., banh., ampla cor, dep.
I de empreg. o garage. Preço 120
I mil a vista, Aceita-se B.B. e C.

Econômica. MAURO JOPPER1
I - 267-0732 o 287-2265. i

• AGRADÁVEL em Iodos ot pon-
] tot todo de frente com linda

o pnrmftnont* vista. Total «os-
tttçjo, litdnvassável, perto de
farta condução a comnrtio, no. . .I vo, va.la, 2 talas, 2 qtt c/ i inclusive UITIB SUlte, 2
arms, 2 banht., vaga de gara> \ U-,nU0irriC eAi-lnle /r»r.i
Btm o demais pecas _ excelen- I oani.ei.OS SOCI3IS Com

; le. vor nos uguinttt jjoririosi j azuleios de cor até odt 7a. a 6a. t6 dt 10 «i 12, '. . ,.
e sábado t domingo dat ío >s tolo, demais dependén
17 e também dai 16 a» 18
ali junto a Gen. Glicerio, na
Rua General Critlováo Barc4<
les, 89 ap. 902. KEURI. CRE-
Cl 681.

A RUA SOARES CABRAL, 26
- Vondo apt9 304 c/ 3 ots. I annc nara nanar (Vi-it.
7 soles, banh. soe. cor. dep. j 

an0S Para Pa9aT- '"GUS-

do empr. gm. ba., escada, trução da Chozil ElIOS'
Chaves com o portulro. Trator , . - . . Xi ¦ w*
236-1650 e 252-4413 - creci nharia 5/A. vendas cie
_'»_• <c SANTOS BAHDUR, Av.
COM APEKAS - Mil! Rio Branco, 185-18°

cias e garage incluida
no preco. Sensacionais
condições de pagamen-
to: 3.000 de sinal e 15

ACilTO IPEG - Apl*. «on|,,
podend* dividir, </ pequena
cotlnlti. «as» dt 32 mil, fER'
NANDO Dl TOMMASO. Clltlt
310, t/409. 26I-71U. CRECI
79*.

APINAS 80""rn¦|~-"C)iÍmo, 
"si.

3 qls. ormi, baih, cor. dep.
rjar, HOniJ. Vir p/crer. PAULO
BUSTAMANTE: 25 5-2425 -
235-5311. Alé 22hs. CRECI
1662.

AOUHA VISTA - Fte." 189 end.
550m2, slão. 5 qlos. 2 bhs.
dops. 2 «art, esc. CrS 610
mil (In. PAULO BUSTAMANTE
255-2425 - 235-5311. CRECI
1662.

ATENÇÃO - Vtnd* aptot. ns-
vos, pr»(o fino, financUmtn*
to particular ati i tnot, ttm
parcalai. Entrada CrS ....

I . „.._ ._:..,. _.'..«.". «. Ir*, t nnn A* ei,-._.l ai. 10.000. Mudt-t. ttm boioera-
cia. Acomod: ialio, " am<
ploi dorm. banh. iodai, coii-
nha (aiulejot cor Iti tato) dtp.
ciada . fiarariam, «tquadrlai

I nictálleai, fachada «m paitl.
| lhas tltvadortt Otlt. Aptnat 4
| p/andar. Venha ver i/compro-

I misse dt f/20 hl, dlariamtnl.' 
Av. Pasleur, 214 (Irantt Yall

de sinal e CrS 600,00 I andar, tels. 252-7316 e 
:tm- """¦•»"' "**¦

mensais, você compra ¦ 232-7234 - CRECI 21. ^"^/^^.s^
hoje um magnífico ap-. Corretores no local até ^,^ pa9ü\o Iustamanu

,lo. de .ala e qto. se-: 22 horas, inclusive sa- i 255-2425 - 235-5311 - creci

ACEITO IPEG — Ótimo coniuga-
do de frente, c/ banh. n coz.
Ver Rua Paissandu, 162/1203,
.) port. Inf. 236-2581 - CRECI
85.

ACEITO BANCO DO BRASIL
Ótimo, salti, 2 qros. c/ írm,

emb. banh. em cor de-luxo,
paredes forredas de plástico,
at.ipeT.sdo, ar refrig,, óiima coz.
qto. emp. área c/ tanque. Tudo
novo, mu.ias benfeitorias. Ver
Rua Conde de Baependi,
39603. Inf. 236-258 1 -
2354911 - CRECI 85.

APARTAMENTO -' Frente. 2
quartos, tala, dep. R. Paíssan-
du. Informsçcf-s 265-7788 Cer-
deiro. CRECI 3626.

APARTAMENTO 801 - Decorado
e*plenà.__o, c/ salão, 3 quartes
1 bhs. cozinha desp. dep. emp.
gõrt*ye. Rua Fernando Osório,
18 [unto Benett. Ver port. Tra-
tar 232-9710. CRECI 1156.

AV. RUI BARBOSA - Luxo
tomDieto — Vista meomparáve!

s:lão c/ 100m2 - 4 qtos.
suite e elesed.
rido,
e 255-1833. CRECI 371. Ia,

.1SS2 em_Jmov«J_s-__
ANTONIA MONDEJAR E MARIA ,ilda compram apio. p. cliente j com o selo cie garantia• >'1 c c d v/ c m r r\ je|5

Vendo espe*acu-
lar apto. novo de 3 qtos. gr™,
des, _alõo, copa coz., tudo de
luxo, sinteko, garane. R. Ma-
chado de AssisJ/302.

FLAMENGO-—~0 mais
lindo prodio do bairro
descortina a mais bela
vista. Excelentes apts.
de sala, 2 qts. depen-
déncias completas e
garagem. Preços e con-
dições para você real-
mente comprar. Venha I

lamente* deco-! w«r o lln|<; linrlampntp.300 mil. inf. 237-0553 jver Á aP,s- "nciamenie
decorados. Rua S à o
Salvador, 14. Obra

1 APARTAMEMTOS PRONTOS 
|

GTjln HtJ _zt\ t_S_a
_t_wJm ''/ti,tWi.'""P:- Cf^Tn

I 1LHÃ DO GOVERNADOR I

! p a- ra-dos, cependên-1 bados e domingos. (C
i cias compl. e garagem,
í financ. em até 20 anos.
| Obra em revestimento.
Informações no local
diariamente até 21 hs.
Rua das Laranjeiras, 43.
Vendas AA. AA. AAAGA-
IHÀES - Rua Sete de
Setembro, 98 grupo
601 - Tels. 232-2923
e 231-2332 - CRECI
390. JC
CORRETA IMÓVEIS vendo 

"R.

VENDO apto. novo, 2 qtos., •
dtp. empreg. garagem, pisei*
na. laranjeiras, 314 / 601 bl.
B. T.I.: 267-3240.

VENDO ap. na A.venar.B ííiU
quarto — leparado, Rua dos.
laranjeiras 21 - ap. 308 Lar.io | A T E N Ç A O — Ia. loc, próx.
do Machado, 5r. lourenço. Tel.
234-1676.

I662._
AMPLO, APT? FRENTE - Sala,

3 bons qtos., coz,, deps. e
gwíiçjc Ent. 25 mil, mensais
I.OOO, nela C. Eccn, Ver Barão
Macaubas, 83 apt. 201. Trat.
257-W90 • 235-0914 - CRECI
I5S9.

praia, si., qto., bh,, coz
dep. comp!., gar, Cr$ 60 mil
só. Tr. PAUlO BUSTAMANTE
255-2425 e 235-5311. Ati 22
hs. CRECI 1662.

VENDO CONJUGADO OE LU-
XO - Ent. 4 000,00, prest. d.
270 - Posse imidlata. na R.
larani.iras n? 339 - Nilson. ! ATENÇÃO, ótimo começo — loja

i ptq. Pa. Botafogo — Deco*
raçõts e estofamentos — Te*
cidos B?m instalada — Vendo
Tel. 224.5293.

Casas e Terrenos

Urar.i'¦¦¦-¦* ap. 15Cm2, r-ala, 3
«is. 2 ban. soe. 130 mil. Inf.
235-4229 e 235-4275 CRECI -
31.

CORRETA IMOVEÍS ^ende to.
350m2 R. lorani. pro*. leite
Leal 4 qts. 2 bsn. 260 mil
235-4229 e 235-4275 CRECI -
31-

CIRAL vende R. das laranjeiras

A RUA ALM. SALGADO - Ven-
do mcígnífica caia rie 2 pavi-
mentos jardins vorandfis quintal
área 11x40 mts. 3 saiões 3
ats. 2 bans. sociais copa cozi-
nha, área c/ atnq, 2 qti., p/
emps. e garagem. E' mais uma
oferta de SILVIO FlEURY -
CRECI 580. Inf. 255-0330 -
2550524 - 267-/.I50.

ATENÇÃO Casa antiga em

BOTAFOGO - R. Honório de
Bvros. Duplex ap. 3 q s. banh.
dep. emp. salüo c/ 60m2 le-
vftnd. arm. imb., irea conslr,
210 m2. Pço 170 c/ 40 «ítr.
Tr., 2JJ_:?286_C RECI_1206.
BOTAFOGO - Olimos
aptos., prontos p/
morar, sl., 2 qtos., dep.

BOTAFOGO - Vende-se lindo
apartamento, dt quarto, «ala,
cozinha, banheiro, ele Infor-
inações 245JÍ6J0;

COBERTURA - Largo
dos Leões — Rua Alfre-
do Chaves, 6 (esquina
Rua S. Clemente),
salão, 3 qtos., sendo 1
suite, 2 banhs., soe.,
copa-coz., dep. emp.,
garagem. Pronto p /
morar. Sinal 31 320,
Contr. 7 3 0 8 0, Pres-
tação 1 606. Renda
fam. 5 354, ou financ.
direto em 36-60 ou 96
meses. Ver e tratar no
local c/corretor diária-
menle até 22 hs., ou
na VIMAP Av. Rio
Branco, 156 grs.
1302-3. Tels. 222-4333
- 2 2 2-4424 -
252-8820 - CRECI
2060. (C
COBERTURA em ll. loc. - Oti-

mo, luxo, sl. tetr. qto. bh.
cor. a". CrS 80 mil só. PAUlO
BUSTAMANTE: 25 5-2425 -

235-5311. Aii 22 hs. CRECI
1662.

FRENTE - 
"Òtlmo, 

iili • quar-
to separados, c/ cozinha. Pa*
çil amplas • claras. V.r Ru.
São Climent. 107, ip. 308.
c/ porl. Tralar t/ FERNANDO
Dl TOMMASO, Calil. 310/409
- 265-7183. CRECI 79i.

NOVO ~ 1 p/and., ed. 5 pav.
hail, salão lavabo 3 qts c/arm.,
2 banh. merm., copa c coz,
c/arm., dep. emp. garaqe 200
mil ent. rest. finenc. 10 «noi
Caixa. Rua 19 de Fevereiro n9

_110/101.
OPORTUNIDADE - Vindo bom
•p. sili 2 qls. copi «si. d.p.
complill, por ipini» 50 mil,
motivo transferência, Prata de
Botafogo 360, lado S.lis. Vir
ns local ds 10 is Uh, Sr. Jesi
Gomes. CRECI 1222. Tilifo-
n. 225-3*79.

¦¦¦¦¦''•¦¦'?££ it^::^.0^^^
etc. R. Liranleir-i. Per :er ur. j lejo ate O teto. Sinal
oéncio, semente 80 mil. Deus- ] o ^70 mntr A 6 A fl
lhes 285-2405, Teixeira. CRECI ! * 4/U- COnlr. A V4U,
IM5.  j prest. 890, financ., até

a casas em laranjeiras - ' 20 anos. Ver Rua Gen.
Vendo na*_ Ruas Sebastião ••«>- I n ¦• n-
cerda, ladeira do As:urra, Pc ; Polidoro, OU Av. RlO:
reira. da Silva, f___MU». Jrarm I B r a n C O, 156,

236-6328 CRECI 1236
1258.

A MARTIM JORGE Vende 
"a 

K.
Ferreira Viana, 46/20) frente
e/ 3 qtos. s<?la e dep. aoenü
90 mil financ. tel: 237-2693 -

_CRECI 3J75.
AVENIDA RUI" B A RB 6 Va ,

280/1 603 - Vends. exc. ep.
ssla, 3 qts., demais deps.

te prédio novo 4 ao. por end. c garagem. Apenas 60 mil ent.
»alão 3 grandes o», copa-coz,
dep. emp. érea com untjue ga-
ra^em condominio vor no local
estudo oferta.

RUA CÂNDIDO, MENDES, 236 I ATENÇÃO

S0 mil em 3 anos. M. inf,
D. BRUM - CRECI 2535 -
Tels: 236-3632 ¦- 2365751.

Vendo
copa-coz.
CrS 75
imediata.

bp. 104 C tala, 2 qs.
dep. compl., área.

mil facilit. Entrega
Ver de 8 eté 19hs.

SANTA TERESA - Vendo mafl-
ntfieo apto. com 3 quartos, ia-
ISo, varanda e dep. completas.
Vista esplêndida claro e ven*
1i!ado, à IO minutes do centro.
Ver Rua Oriente -. auto. 201,
tratar com Sr. Hélio — Tel.
236-4619. _

S"ÀNTA TERESA - Apto. de luxo
no ponto familiar c/ 2 q. salão
área copa-ccz. c/ gnragem.
Todo de frente. Ver boje c
amanhã das 9 às 16 hs. R.
Almte. Alexandrino °62 iipto.
101. Tel. 261-7863 CRECI .320,

VENDO — Apt?. grande, 60 mil,
facilidades. R. Cândido Men-
des, 359 apt? 103. Chaves c/

_ zelador.
VENDE-SE apt? independente 3

qt°s. sala demais dependências
Í R. Oriente condução - porta.
Inf. tel. 236-1472.

VENDO excelente apto. de 3
qts., 2 sis., jardim inv., 35
mil saldo fin, R. Joaquim
Murtinho n9 756 - s/201. Ver

2 às 5 - Tel.i. 265-8975.

Casas e Terrenos

A RUA CÂNDIDO MENDES 556
— Vn-Jo casa cem 10 qts. 4
talões, sala de almoço grande
hail, 3 banhs. socí.. copa coz.
dispensa. 7 qts. e 2 banhs.
do empr. garagem p/ 3 carros
grsnde jaram 6 varandas esca-
dc de mármore, entrada para
automóveis terreno com
3.900m2. Area c o n f, I r u i d <l
900m2. Tratar 236-1650 e
252-4413: CRECI — 950. [Ç

CASA vazia, 2 quarlos, 2 silas,
quintal. Travessa do Oriente
65 CrS 45 facilitados. Adm.
Imov. Massct lida. 221-5005
CRECI 1131.

Vendo quadra pr,
opt. vazio, ed. 2 p/and. pilrtis,
c/salão, saia, 3 ots. armi. dep.
oportunidade- Apenas 120 mil,
Aceito BB. C. Econ. Rua Alm!-
rante Tamandaré, 21 apt, 102.
Inf;. 226-9553. CRECI 1880.
Cláudio Oliveira,

SERVENCO.
242-7035 e 265-9876. I
CRECI 67?.Af
FRENTE JUNTO PRAIA - Aceito |

B. Brasil, 2 sis, 3 qts, *tC. luxo ¦
c/l_8m2 Rua Bj^rque Macedo.'
31 ap. 401, local, 130 mil ;
comb. Dr. DIRCEU ABREU, j
242-1330, 222-6302. C R E C 1 - I
1911. |

FLAMENGO - Fora do
normal. 2 banheiros .,
em apto. de sala e 2
qts. O resto é como to-
do bom apto. Tem boa
cozinha, ótima sala, de- j
pendências compleras e

Indústria Naval que se transfere para outro lo-

cal da Ilha da Conceição, em Niterói, oferece ali à

venda área industrial com cerca de 20.000 m2, dis-

pondo de imóvel de escritório, galpões, força e água

abundantes, telefone, acessos diretos marítimos e

terrestres, etc. Entender-se com o Sr. Humberto ou

deixar recado no telefone: 223-2984. (C

3 qts sendo 1 suite
sces c/ a^ui. até o teto deps
compls e garage. Pço. 200 nul
c/ 50% 2 anos Tratar CIRAl
E. Ribeiro, 428. CRECI 896 -

G-16. __
COBERTURA - Vendo novo sala

3 qtes. narage, vreta p/ monta-
nho. Ótimas cond. de pag.
Pessoa dc 12 às I5h. á Av.
Osvaldo Cruz. 115 C05 p/
mostrar. Tel. 221-9893,
224-6315. CRECI 1961.

COSME VELHO • - Vendo ap.
muito simpático, peças amplas
e claras prédio pea. iô 2 ap.
p/ andar, sala 3 qtos. copa-cor.
Só 15 mil de entr. rest. Caixas
ou 30 rnll e rest. a comb.
Ver R. Efigénio Sales. 207 ap.
201. Tel. 221-9893, 224-6315.
CRECI 1961.

te!. 236.16» e 252-4413 CRECI
- 950. (C

Â~IADEIRA~DÕ A5CUR~RÃ~"ÍJ4
- Ven^o casa c/ «alão sala

J qts. 2 banir. so-:. 2 eoi.
varanda e garagem, Ter/eno c/
861 inf. 236-1650 e 252-4413
CRECI - 950. ÍÇ

ATENÇÃO laranjeiras, vendo rua
residencial, casa gabarito, 3 ja-
lões, 2 v&randas, 2 qts., sendo

2 duplos, cop-cor., quintíl, 2
qts. criada, gar. Preço 600 mil.
T. 287-4150. CRECI 580 . O
mais b&'ato gênero.

CIRAl vinde residência tuxo
Pque. Gu;n'o 370m2 fachada j
ezulejo decorado cercada p/
muro Ünda vista entreqa imedi- I
ata composta living si/ iantar!
sl/ estar vrda. lindo jardim |
5 çtdes qts c/ arm embut. 3 |banhs. soes cor azul. até o j
teto gde terraço cepa coz. Ia-
venderia empls deps e qora-
g-jm. 4 carros Pço. 7<X) mil
c/ 4C0 mi! entr. saldo 2 anos.
Tratar CIRAL B. Ribeiro 428.
Tel. 236-6303 c 256-84.10 CRECI
896 Wrl3.

COSME VELHO - Vende-se ter-
reno de 18x28. Rua Smith Vas-
conceioE, 53. Otirno psr& qual-
quer tipo de construção. Tratar
com o Sr. Venicio. Tel.
2657703_e 222-19441_

JOÃO LOPES IMÓVEIS VENDE
Casa c/ 4 sis., 8 ois- 4 b.n.,
demais dep. em terreno 22m

ATENCÀO — Vendo próximo
pr. apt. frente, c/2 salas, 3 qts,
arms. dep. área serv. oportuni-
dade, motivo neg. ap, 140 milAceito bb. c Econ. Ver Rua i paja Correia Dutra, 15.
Almirante Tamandaré, 67 ,ip\ ,. ¦,
4C2. infs. 226-9553. creci | Sobre pilotis e a partirisso. Cláudio oliveira. | de 117.900,00 em con-

a rua marques de abran. ! dições realmente facili-
TES 189 - Olimo apart. 2 sa- ! . ., , _, 

'___, 
__ |„las, 2 ouartos, depend. . gara-: tadas. Venha ver no lo-

gem. Apenos 9o mil. 50% i \ ca| ou telefone paravista, saldo 2 anos. Corretor ,,.„„-,,hoje no_local - IMOBt_LON. ! 242-7035 ou 285-9876.
CRECI 679.

garagem. A localização' FLAMENGO - Rua Se-

é melhor, é quase na i nador Vergueiro, 45,

Praia d o Flamengo. | aptos, prontos, de

DOM ITDA. - 257-2555
253-0574 - CRECI 1394, | .

salão, 3 quartos, 1 ou
2 banheiros e depen-
déncias completas. Ga-
ragem. Preço a partir
de CrS 105.000,00,
com CrS 20.000,00 de
entrada e prestações
de CrS 666,37. Vá hoje
so local até as 18 ho'
ras. Informações n a

MARQUES DE PARANÁ' - In.
duvaisávél e bem dividido apt. i
do 1 qto. 1 sala, csz. ótima
ároa c/ tanque e bnnh. do
omp. CrS 54 mil, e/ 22.500 de ;
ent. e o saldo cm prest. dc |
959.18. Visitas c/ FERNANDO

• Dl TOMMASO. C.-.lote 310/409
- CRECI 796. 265-7183.

MAJESTOSO apto. c/ salão, 4
qtoi., 2 b., dep. comp. eitac.
,iule, etc. 165 000 à visla —
CF.ECI 1 450 - Tel. 225-6092, ;

MELHOR PONTO DO FLAMEN-
I GO - Apto. 2 sis., 2 Mts.,

varanda, oVp. compl. area to-

APARTAMENTO - De hall, sala! FLAMENGO -- PronÜ-
S;:co'inahT.P'depq'0e5nipbaSré:! nho. Sobre lindo pilo-, PLANEJADO-
c/Pautt.9.ot ,_t%&" l tis', acabamento esme-1 

RA E c 0 R R E T O R A
dom., na Paissandu, 90. CRECI j rado 6 COITI mUltO QOS- : ia/lOBIUARIA LTDAA to. Salão, 3 ou 2 qts., D _nU__,r\i 1 S AAV. OSVALDO CRUZ, 139 apt. ; 0 |-anUpirn- dpnen- ! Rua lnhan9a' ' >A ~
902 em edf. luxo vendo saião i <= banheiros, aepen xe|efone- 257-3195
3 qts. 2 banhr ' '

VENDE-SE - Prau do Fiamen-
go 12 Apto. 507. Qto, sala
conj. grande ban. coz. armo-
rio emb. sinteco. Bem arciado.
Aceito IPEG. 40.000,00 á vis-
ta, Outros detalhes no local
parte_da_ tarde.

VENDO lindo apto. iodo atapo-
tado, arm. embutido p. ò^o,
dente, decorado à Rua Catete,
216/301 d 2 q. s. copa coz.
e dependénoa empregada
completo. Ver e tratar a partir
2._.-ie:r,-. no local. _

VENDO apto. c/ qlo. sl., coz.,
bành. compl. tel. e sr cond.
40 000 á visla -- Tialar prop

Inl 100 m2. Todo de fronte, | nd Rua Buarque Macedo, 36 /

COZ. ama am p1a'do;..!p/C_n*!dêridas compitas e [ CREG J?^;
ps. e garagem corrotor no io-1 Qaraqem. Venha v e r
cal I. 255-0330 2550524 fi- ' '
nancio CRECI 580. nossa anrmaçao.

(C
FLAMENGO -Vendo, apl. sal,

U Si 3 qts. benh. soe, col, pit- óleo,
dep emp qar, escr. 90 mil,

A OPORTUNIDADE DO ANO j preCOS e COndlÇOeS SaO Cfi.;35 m.| _ Te, 249-1833 -
o mais barato no gênero nB'e x Ce DC i OnSÍS. Rua ___^_\Ç_l 2M3j
aprazivel, sossegada e eristo- _. 

. . „_ I FLAMENGO¦*-' Vende-se ren. in-
crátice Rua Cru; Lima 19/702. | BaraO de ItanlOI, ^ÍU. | )m|jj. 0 exce|. aplo 302 Rua

Sen V«rqueiro 50 c/ 180 m2,
240m2 úteis, 3 ótimas sis. i. inv. j 

1 ei.: ____t- I / I / . v-rs-.1-' 
^^ ^.^ 

-, 
Ja|6e5| 3 enor

'X quartos, 2 banheiros sociais' 05 meJ" qrts. copa coz. 20 m2,
luxo, CGp. coz., dep. emp.,  . -~r~
gar. escrit. Todo pintado. Pron. | FLAMENGO - Aptos, novos de
to p/nicrar. Vozio ver local

VENDE-SE - Belíssima resid. na
Rua Aarão Róis, 110. Santa Te-
rtsa, em terreno arborizado,
1.400in2, linda vista, hall, 2
sis. saleta, 6 qts. ampla yaran-
da envidraçada, 2 banhs.
compls. 3 qtos. empreg. c/dep.
gde. cozinha, gargaern p/2 car-
ros e mais um apto, indep.
c/5 cômodos, banh. o coz.
gde. irea o dep. empreg. Ideal
pira clinica particular — casa
do repouso, etc. Lugar saudável
— Ver no local. .

CRECI J6B9L_
APARTAMENTO VAZIO - Rua

Senador Vergueiro 114/1002.
Frente 2 p/andar. Salão, 3 qts.,
dep. emp., v/gar. Pequeno si-
nal, saldo em forma de alguel.
Ver nojocal. CRECI 295. _

A SENADOR VERGUEIRO 23B I FLAMENGO — PrOIltis-
- Vendo opt9 306 c/ sala I '_.t»l,« C»
e qt. separado, coz. bonh. soe. ! SIITIO. COITI SinteKO. aa-

./ ^iró^ta."^.^.! Ia, 3 quartos, 2 banhei-

-ala, 2 qlos., dems. deps.
garagem. Preço 100 000,00.
Pagamento em 40 meses. Ver
hoio no local Rua Correia Du-
tra 117. PAN-IMOVEIS, Ru.
Marquês de Abranlos, 11 -

Tel. 225-8664 até 22h ou Rua
México 119, gr. 801. - Tel.
2427294. CRECI J-308.

amplo, orejado. Entrada de
60 mil facilltflda saldo prest.
1 100,00, 5 anos Cx, Econ. -
Rua Honório do Barro* n? 38
- 602.

MORRO DA VIUVA — Joaquim
Madail, vende desoc, 8o and.
da Av. Osvaldo Cruz, 135, de
3 sis. 3 qs. 2 b. s. 2 q. emp.
garage, tel., etc. Ch. c'porl.
Tols. 223-4049 - 243-6512 -
236-1410 - CRECI 748.

PRAIA DO FIAMENGO - Vencio
ótimo .ipartamenlo de frente,
linda vista para o Aterro com-
posto de 2 salas, 3 quortos, 2
banheiros sociais « dependén-
cias completas de emprenado.
Tratar fono. 245-6187 das 9 ás
12 horas^_

PRAIA 
"FLAMENGO^ 

18Ò apt9
802, proprietário vende, entre-
qa imediata, alio luxo. 2 solot»,
3 quartos, tudo vista panora-
mica baj?, 2 banheiros sociaíi;
espelhados, dependências eni-
pregados. 245-6694 -_243-4028.

PRAIA Dp:FLAMENGO

409 F 245-5105.

VENDE-SE o apto. 41, frente_
vazio. Almirante Tamandaré

sala, banheiro e kitchnette ar- |
marío embutido. 30 000 faet-
lilados. lei. 228-8613.

LARANJEIRAS E
COSME VELHO

COBERTURA PANORÂMICA -
Edifício novo, 59 andar — 2
elev. — garagem 400 m 2 —
rua sílenc. plana — Marquês I

de Pinedo esq. de Carlos de
Campos n9 81 - Vendo 500
mil financiados — Fone 
2<I5-2321._ ;

GAGO COUTINHO,"54 apto. 802
-- 2 dis., 1 sl, Ver c/ porteiro. :

! Tratar: 267-9B32 e 224-3600- I
LARANJEIRAS - Apto. super j

: copa, coz, garage, dep, emp. j' Garage., prédio centro terreno

| nheiro Machado, 99 aplo. 1002.
Pr. 230 mil a combinar, local

c/própio. Trat. Francisco Xavier
I Imóveis ltda. Tel: 260-7451 -
: 260-8919 260-7191, CRECI =1273

; LARANJEIRAS - Apartamento,
! vende-se c/3 qts. e nl-, dep.
| de empreg., garage, ver no
I lo'al _ R. Professor Ortiz AAon.
I leiro 276/203. Chave c /
I porteiro, tralar c/corretor Go-

, mes. Tel. 221-5125 e 221-4903
Av. Pres. Vargas, 529/507-8.

! _CREO 104.
LARANJEIRAS"-" Ap. 501, dei fVenTe,' g"rde! _portunided"c."-7Ò

frente, 3 qtos., arm. embut. ¦¦ m;i( parte (ac. aceitamos pro- i
; garagem, etc. 125 000. Aceito ' 

p-sl, Ver Alegrete 24''76. Tr., i
BB e C». Econ. CRECI 1 450 • Av. Copacr.bano, 750'504. II. I

Tel.: 225-6092. ! 257-1176 - CRECI 2234, alé |
LARANJEIRAS - Xp. 2 qlos. i 22h. I

sala, dep. .mpteg. estac. pl TERRENO EM LARANJEIRAS '

aulo. Ent. 45 000 restante em Vende-se à Rua Belizr.rio Tivo- j
30 meses. - CRECI 1 450. - ,a jurlto a0 no 430 _. Ot:mo i
Tel.: 225-6092. t terreno. Tratar pelo teiefone

LARANJEIRAS - Rua Cristóvão i n9 221-2170 com D. Erezilo -

B.ircelos, 8o apto. 301. Vdo de j de segunda à sexta^feira._
frente, salão, 3 otos. 2banh. 

j yiNDO" - R - 11 d ê n e I a c/
soe, copa-coz. dep. empr. gt- | )30Om2i 3 pavimentos, iardins,
rage. 135 mil aceito 6 Bia._l, , , __,,_,__ 2 :a]5eS| 7 c,uartos
corretor na po". Inf. Tii-Wli

242-7481. CRECI 480 Orbi-

PlílrV- __..
LARANJEIRAS - Cristóvão B_r-

celos - Magnífico onto. frente,
c/ sale, 2 qtos. bonh. ot.nia
coz. e dep. comp. de fiTipr.

Crj 90 mil c/ 40 mil de
entr. e saldo em 24 meses _

MASTER - IMÓVEIS -

tis 236-1397 e 256-6011 -

j CRECI 1399._

; LARANJEIRAS - Vcndes-e optr

2 qls. sala,

ranço, 100, gr.
13 0 2-3 - Tels.
222-4333 - 222-4424
- 252-8820 - CRECI
2060. (C
BOTAFOGO — Vendo ótimo ap-

to. c/sala, 3 dormits., c/
armários, lavabo, banh. dep.
emp. garage, etc. Entrada fácil.
J0 mil saldo até 4 anos. Ver
10/16hs. — R. Bar*clomeu Por.
tela, 25-A aptP 405 - CRECI
144 - Tel. 255-1753.

 Duat salas, 3 ats. c/arms.
b. gftrage na escritura. CrS

130 mil comb. R. Coide \"*-i.
413 ao. 104 pilotis. Dr. DIRCEU
ABREU, 242-1330 272-6302 CRE-
Cl 1911.

RUA SAO CLEMENTE n? 297
— Pronto apt. saía, 1, 2 ou

qros., garagem. Ver locai e
tratar 255-3113 - CRECI n9
1 255.

VENDE-SE - 'A Ruo Humail*.
36 apt. 902 c/sel. quarto, cczi-
nha, banheiro e dep. ocupndo.
Tratar AUXILIADORA PREDIAL
S/A - Tr. Ouvidor, 21 s/401.
Tel. 252-6060. R. 207 - CRECI
253.

VENDE-SE, apartamento 2 quar-
tos, 9i!a, e dependências. R.
Voluntários da Pátria, n? 98
- Blo:o C - apto. 909. Chaves
com o porteiro. Tel. 2o5-9?43.

BOTAFOGO - Rua Voluntários ' VENDO - Suntuoso apartamento
da Pátria, 150. Esquina de 19;
dp Fevereiro, aptos, prontos,!
com entrada social pela Rua |
19 de Fevereiro, 75 de sala,;
2 quarto», banheiro social, co- ,
zinha, quarto e banh*íro d»
empregada, irea dt serviço
com tanque • girage. Fachada
com acabamento de luxo *m
p..*fil.iat modernas, financia-
dos em atá 20 «nos. Entrada
de CrS 8.700,00, mensalidades
de CrS 900,00, pago, em ler-
ma de aluguel ja morando.
Construção realiiada pela CHO-
ZIL ENGENHARIA S.A. Infor-
mações no local ati Às 20 ho*
ras, inclusive eos domingos, ou
diretamente em nosso, «serl-
tórios à Av. Rio Branco, 15*
- Grupo S01 - Teli. 232-3428,
222-2793, 222-8346 • 252-8774
ou em Niterói i Prai» de It»-
ral, 177 - loja - Tels.: 2-3063,
74398 • 2-413S. JUIIO IO-
GORICIN - CRECI 95.

BOTAFOGO - Largo
dos Leões — Rua Alfre-
do Chaves, 6 (Esq. Rua
São Clemente). Sala, 3
qtos., 2 banh. soe, co-
pa-coz. azulejo até teto,

.._ 18? andar do Edificio Caos-
raó (Praia de Botafogo, 130),
descortinando viste detlum-
branre sebre toda a praia dc
Botafoqo, envida da Barr*,
Corccvado e Centro d» cidade.
Situado no meto de um carque
com 3.600 m2. Hcll de mármo.
r». biblioteca com 30 m2. Salão
com £0 m2. Sola de iantar com
36 m2. Varanda de mármore
com 33 mB, cinco enormes
quartos com armários embuti-
dos (dois com 28m2 cadi um,
3 banheiros sociais, copa e
cozinha com 26 m2, área de
serviço e 2 quartos de emDre-
gada. Dus* víqas na qaragem-
Pede ser vi:*o sábado «
domingo, « partir d» 10 hi de
manhã. Durante o semana, visi-
ms i-comoanhoda* pelo porteiro
do prédio. Preço e condiçõt-
diretamente com o proprietário
pelos telefones 245-0377 a

224-5148 (dias de semena, n»

parte dajatde.

VENDE-Sf 6timo ep»n. 1 «U
1 atos. depend. grande áre»

psrti coberta. Prédio novo lu-

xo. Parte viste parte fin. 6
anot. Ver e trater R. Bario
Itambl Si —103.

VENDO OU PERMUTO - 2 qtos.
dep. por qto. sala sep.

dep. compl. garagem iw. r. Voluntária -Mgh.

no condom. Prontos p/
i suite. 3 banheiros, cozinha.! morar — Sinal a partir
copa, lavanderia, 2 garagens '
para quatro autos. Rua Sinto : Cie I U.O_.U, COIlir. a
Amaro 197. Tratar dis 1 Ihs. ! _.,..:. J- <)A 7QQ orest
}' '3hs. Tel. 267-6670. panir ae _1./OU, pie_i.
vendo -Cm c/2 saiões, 6 a partir de 1.340, ren-

quartos, garag. p/_ 3„ça,ros 
j ^ fam g partir de

terreno cf 12
3 carros

46. 300 mil

dep. empr. Cr$ 160.000, c/
50"i> - visla caldo 24 m. T. P.
- T. 245-6093. Chaves portei-
ro Peri.

FIAMENGO - Dais de Dezenv
bro - Vendo cobertura, 1B0
m2. 2 salss, 3 quartos.
195.000,00 a cemb. Tralar

_2_!5-3368 
-_Sr..Paulo.

FLAMENGO;- Av. Rui Barbosa,
350. Velo. ap. 101, 2 sis. varan-

£h,2cofd=p.aemP.erboio!,p,'| quartos (1 com suite
2 banheiros sociais, loi-

252-4-113 - CRECI 950. (C

VENDE-SE - Bom prédio, 4
quartos, sala de i-intar, copa,
saleta, cozinha, 2 banheiros,
lavanderia, dep. de empregada,
boa garagem, muita águsi Rua
Cândido Mendes, 466, antigo
116. Sábado das 2 is 5 da tor.
de, domingo.das 9 às 5 da tar

A RUA SENADOR VERGUEIRO,
52 - Vendo apt? c/3 qls.
2 salas. 2 b-nhs. soe. coz,
área-, varanda, deps, de empr.
e 2 vagas na gai. Todo 59
andar. 130 mil. Ver no local.
Tralftr 2361650 e 252-4413 -
CRECI 950. (C

A AVENIDA RUI BARBOSSA, 830
- Vendo o apt? 801 c/ 3
qts. i:/ armário emb. 3 salas, ,,,•,-
2 bmhi. soe. copa coz. iardim j apartamento pronto e

, ¦ /. deps_. (le enii-r-.árco | ve|.j[jque que estaS SÃO

•¦•'.i-i : mi ¦ ¦¦>. rias melhores condições

ros, dependências com-

pletas, garagem n o

preço e na escritura,
u rn magnífico play-
ciround. Entrada C r $
Í3.708,72. Mensal
após as chaves C r $

625,95. Visite o seu

motorista. Giragem. Inf-_._no
loca! diariamente. Tel. 243-0371
- CRECI 821 - Ac. B. Brasil
ou_fmanc]Oj _--

FLAMENGO - Cobertura
única, vazio atapetado, 7 arm.
embut. garagem grd. terraço,
Irenle. etc. apr. 200m2. Aceito
sitio, casa ou ap. como parta
R. Poli Dezembro, 62 ap. C-01i

FLAMENGO-— Vende-se deso-
c/têlefono, apt. 7 sa-

APARTAMENTO puno o Flu»
minense Futebol Clube prédio
em, centro du terreno ~ Vista
panorâmica — living — 3 qts.
c.'grds. armários embutidos -
r.aiera de almoço varanda envi-
draçada banh, depend. empre-
gada. Rua Soares Cabral 26/304
tratar p/tel. 247-2124. Vende-se
ou aluga-se.

ÁLVARO CHAVES 
" 

- Lindo
.ip.irtP, andar alto, c/ salão
em "L", 2 quarlos, I banh,
ampla cozinha dep. empreg. e
garage. Preço 120 mil à vista.
Aceita-se Cx. Econômica e
Banco do Brasil. MAURO JOP-

- Um senhor 4 quartos I P^-. 26743732 . 287-2265

com a vista já incluida aproveite está-"oportuni-
DADE - tküi em frente à Praça I
Sio Salvador - Vendo ótimo i
apart? c/amplo salão, 2 bons |
quartos, esplêndida cozinha, j
ároa c/tanque o dependèncl" '

no preco. 2 salas, 4

lette, copa e cozinha,
2 quartos de emprega-
da com WC. Garagens
incluídas no preço. Pré-
dio de primoroso aca-
bamento. Praia do Fia-

¦¦"¦¦¦'¦ <': '¦ menqo, 308 — CMI Av.
Ias. 3 quines e depenouncia». _. ,_-,
Edil. centro terreno. Paissandu j KIO BranCO, 100 — ÇTU-
200.' Acollo financiamento cole- i 

1508/ 11 TeK
ga 8B. Combinar visita o/lel. : P05 ] ouo/ ['-_'^-

245-5324. ¦___*__ | 222-2688, 252-7537 e
de! Tratar com proprietário no | 

»e ***$*»* 
£>}?<QM»-• 

"0 •

local.

CATETE E
FLAMENGO

APARTAMENTOS PRONTOS:
Otinvosi pequena et.trada. pres-
tações mensais a partir do Oi
350,00 mensal. Prazo ate 60
meies, som juros, sem correção
sòlafiàU' cem quarto e sala
separados, dependôncias_ e 2
quartos e sala dependências.
Rua Andrade Pertence n9 17,
Rui, CRECI 132.

; CATETE - Aptos, para
i pronta entrega, com
j ampla sala, quarlo, ba-
I nheiro, cozinha e de-

pend. completas de
empregada. Garagem

de pagamento. Corre-
tores no local, Senador
Vergueiro, 157. Telefo-
ne 265-1810. K7.A EM-
P R E E N D I MENTOS.
CRECI 1806. (C

Vende-se com apenas 8 j hamengo - Rua coelho n«io
.i l . Anto novo d* SJIti, 2 qlo»mil cruzeiros de sinal | 

fi|""

e o saldo até 20 anos. j
Ver no local à Rua An-
drade Pertence, 43 e
tratar à Rua São José

rlAMENGO - Ventín na Rua I 242-5982. CRECI 7.
Senador Vergueiro 52 —. 79
pavimento ap. hall. salão, 4 |
quartos, 2 banheiros, cozinha,
grande área de serviço, 2 quar.
tos da empreqada, qar.igc,
Hc.Ver no local o iralar com
MARIO CAÍDAS nelds tels.
22211123 e 238-4402 - Preco
CrS 120 a combinar - ESCRI-
TORIO DC GASTÃO MACIEL
E ADOIPHO GRAÇA COUTO
- CRtCI J-349.

ATENÇÃO CATETE - Sem ju- i
ros • sem correrão. Satã o

quarto eparado com dopenden-1 .*,**, ti
cias completas « garagem. - i 90 gr. I 206. — lelS.:
Prédio sobre pilotis coni^ ale- j „-.„ --*Q_- 9S9-n975
vadores. Preço CrS 56.800,00.; 2aZ-U/yO 6 lZÍ-\JÍIO

dems. deps. e garagem. Pre- j
dio sobre pilotis, cm centro \
de terreno. Pteços • condi-
<ões excepcionais. Chaves ho- |
je na nossa loia a Rua Mor- i
quês de Abrantes, 11. Tel.: j
265-9876 alé 22 hs. PAN - |
IMÓVEIS - Rua México, 119
Or. 801. Ttl.l 242-7035. CRE- |
Cl J-308.

p/om pregada — Frente
do 15.000,00 - 90 oi.-i
10 000,00 e mensal de 550,80. (

- Ver * Rua São Salvador, 81
ao 201 c/corretor — Tratar
252-9425 c 242-5734. CRECI |
2261.

A K A I C - P ARQUE ¦

QUINLE - Rua Paulo |
César Andrade, 2 9 5 

|
ap. 502 (último edif.
no alto). Vende-se c/
living, sl jantar, 3
dorms. c/armários, es-

coz.,

f'1°l I IARANJEIRAS

Prestações CrS 950,00 som tn
lermediirias. Ver e Iratar i
Rua Sanlo Amaro 172 ou na j gjão
Olympita Imóveis. Rua Evaris- -

to da Voiga 16 çtr. '005 «
1006. Tels. 252-9896 ou . . .
252-1393. CRECI 2015.

AVENIDA RUI BARBOSA, 280
— Venda em edifício de <|flba-
rito lindo ..pi. finamente deco*
rado andar alio de (rente
panoram.. deslumbrante arm A-
rios embutidos 2 salas 2 qts.
2 bs. sociais coz. íroa c/ lanct.
deps. p/ emps. e qaraqem. So
1.10 mil. I' mais uma olorla do
SILVIO riEURY, CRECI 580.
Corretor no local, Informações
tel. 255-0330 - 2550524 -
287-4150.

CRECI 512-la. Re- FIAMENGO - Aplo. de luxo -
Vende-se o de n9 104 da Rua

(C I Almiranle Tamandaré, n9 50,

I c/ 3 qlos., 2 salas, copa-co..

CATETE - FIAMENGO - Aplo. i banh. _e dependência empre-

vendo fronte and. alio c/ sale- I pada 
Chaves no pt. 304 Tra-

ta, sala e quarto sup. amplo | »re/ proprietário. - Telef.

armário emb. banheiro c/ box, •¦ 225-04B0, _

coz. c/ arm. érea .serv. c/ lan- , FlAMENG0 ._ Vendo em pré-
™ 5'i^/ífc™*: dio d. lino acabam.n,o__cnm

sla Cr$ 45.000,00. f.:
ludo propostas pnq. 10/20 me-
ses. Rua Correia Dutra, 99 -

C/prop. Snr. Jorge.

CORRETA IMÓVEIS vende Alm.
Tamandaré, iunto a praia, ap.
400m2, 3 saiões, 4 qls., lavabo,
2 ban. soe. 3 qts. emp, Gara-
gem Inf. 235-4229 CRECI -

31.

o selo do garantia da CONS
TRUTORA ATIAS (vinte anos
de liadicão) lindos aparts. ii*
láo 1 ou 2 qtos. banh. doto.
rado* ampla coz, dep. empr.
enorme área garayem açoito
Banco, Caixa e financio. R. 2
de Deiembro 66. Tols, . - ¦
224-4235 » 221-3326. CRtCI
639 Carlos.

FLAMENGO - SI., 2 qlos., e
deps. Ed. luxo, ent. ampla —

iardim. 56 à vista. M. Abran-
tos, 152/305.

FIAMENGO - Rua Senador Ver-
gunlro 228 ap. 1 105 - Vendo
c/ sala 2 qtos. saleta c dep.
emoreq. 80 mil á vista ou 50
mii ent. o 20 de 2 mil s/ iu-
ros. Chaves t/ porl. Inf. tal.
257-1237.

FIAMENGO - Vende-se aparta-
mento do sala, 2 quarlos, de-
pendências de empregada e
garagem — Rua Senador Ver.
gunlro n? 93, apto. 410.

rlAMENGO - Vdo. vazio fie.
Pintado, opto. pl recónvcasado
ou casal c/ 1 filhos. Petas
todas amplas, cop. coz. dep.

, completa emp. Senador Vor-

| quoiro. 507/104. das 11 ás I7h.
Chave c/ porteiro. Tratar nrop^

MACHADO ASSIS, 74/707 -

Novo sl. 3 qls. arms. 2 banh.
cor dep. empr. qitr. 50 mil bem
facilita, e 1.200 p/ mé«. Ver
10-I7li. 257-8861. Batuira. CRE-
Cl 190.

PROPRIETÁRIO vende totalmen-
te mobiliado, c/ 2 «tf- condlci-
onados, telefone, forração, etc.
apto. 3 q., 2 salas, dopenden-
cias empregada completa à Rua
Ahnto. Tamandaré 67/807 180
m. n prazo» estudo Caixa, Bco.
Drasii c/ Miranda tel. 245-3843.

RUI BARBOSA espetacular apt9
ahd/alto, ed/novo c/salões, sl/
int., A qts.> 2 vacjís de gara-
qem ele. Base 750. Trat. c/ .
Maria Gomes. Esc. 257-5703 I 2 3 1 - 1 5 4 4 e dom.
Res. 255.3.134 -CREO .1679. I 

^j^ ] 54 (CREC| J.72)

critono, copa
grande parte serviço e
garage c/ box. Inde-
vassável, linda vista, j
Ver local e tratar KAIC,
Rua Carmo, 2 7-9°!
and., 2 5 2-2 99 5

RUA BENTO LISBOA, aplo. 501
c/ sala, 3 qlos., dep. empreg.
(somente 1 ap. por anjlar) -
100 000. CRECI 1 450. Tel.:
225-6092.

RÜA SANTO AMARO, 5 - Ven-
demos o apto. 506 c/ sala -

quarto coni., bnnh., co2, Visi-
tas do 10 às 16 hs. exceto aos
domingos - Tratar IMOB. Pl-
NHEIRO GUIMARÃES - Av.
Erasmo Braga, 227, s/ 704 -

Tels.: 2220065 e 222-0851 -

CRECI Jj332. 
SENADOR VERGUEIRO - Ótimo

ep. de 2 salas 2 ql». dep.
no melhor edificio 2 p/andar.
Proço 95 mil 242-7602 e
225-6l7]_CRECI 943.

SENADOR" VERGUEIRO' 56 ap.
103 Claro pilotis 3 qts. 2 sis.
vards. farei, inver, 140 mil
50% entr. s/24 meses s/iuios
230-6644^

SENADOR VERGUEIRO 728/1204
— Vendo sb qt. sap.* cor.,
banh., área c/tq. Negócio á

I visla c/o propriet.

APARTAMENTO - Vdo. luxo,
r. tradicional d« Laranjeiras;
Sal3o, var, 3 çjrdo. qtos, sendo
1 suite, banh. colorido, copa*
coz. dep. e gar. escritura rã-
conte reforma. Tr, c/ prop. R.
General Glicerio, 335/603.

ACABAMENTO DE LUXO -
Prédio pronto, centro do ter-
rono, sobre pilotis, na mnis
tranqüila Rua das Laranjeiras,
Rua Moura Brasil, 47. Refor.
mu íamos nossos planos do fi*
nanciamenlo para tornar mais
fácil a compra do sou «parla.

I mento próprio com sala, 2 ou
3 quartos, dopnndímcias o gn-
ia_em. Sinal de CrS 2 251,21
o saldo financiado pela Caixa
como um alunuol. V. só não
compra se não quiser, porque
c moleza mosmo. Ver para
ernr, no loca! alé as 20 ho-
ras, ou na MESON ENGENHA-
RIA, Rua Senador Danlas, 20
- 59 - Tels.: 252-1739 • . . .
232-8750. CRECI 903.

ban, dep.

emp. comp. Rua Alegrete, 5

ept. 401 (próximo laranjeiras.
553). Chave apt9 104. Tratai
lone_265-0643.

LARANJEIRAS'"- Rua Ipiranga,
4B c/2 nav. 2 salas, 3 ais. dep.
local para carro. 145 mil *in.

2 anot 255-1202 -:CRECI 40l.

LARANJEIRAS • - R. Pinheiro
Machado; 181/603. Sal., 3 qs.,
arm. embs., 2 banhs. soes., ga-
raqcm - Ch. porl. Traiar
232-5822 apósJ4,30h.

LARANJEIRAS" - Com visla

panorâmica, oferecemos amplos
íiparlamunlos com salão, 3

quartos, 2 banh. sociais e dep.
completas, com qaraqem. Sinal

I d» apenas CrS 12.000.00 c o
i saldo cl financiamento em 10

anos di-ro-lo da Construtora.
' Visite hoje um dos apartamen!
I tos. Ver à Rua das Laranjeiras
I 183, quase esq. de Pinheiro

j Machado. Inf. no local diária.
I menle das ? ás 21 hs. ou na
! Imob. UI.LY S/A. R. Uruquaijna

55 89 and. coni. 806 - Tel.
221-3203 CRECI_899.___________

Õtimo edil.
recémeonstruido amplo livinq,
sl do Iantar, 3 exetos «ts.
c/arms. 2 banhs. om cor, copa,
coz. deps. empr. ampla área
da serv. garage. Sinal 90 mil,
saldo em 24 meses. Tratar com
o proprietário - Telef.
245-2315.

LARANJEIRAS - Vende-se ep.
to. 4 quarlos, ótimo acabamen-
to. Garagem ampla c/vaga ex-
cluiivd grande nlav-Çiround.
220 000 talicitados. Aceilam-se
ofertas paia pgto. à visia. Vor

e traiar diretamente com o

proprietário, à Rua Soares Ca-
bral 21 ap. 508, no sábado
o domingo de 9 às 17 hs. om
dias úlei.., combinar previa-
mento hoia pelo lei. 245-1813.
Nio se aceitam serviços de
corretagem. ,_ _.„
LARANJEIRAS — 

"Rua 
Esloliia

Lins n9 167, apto. 302 /
Vendo magnífico aplo. ires
qu.irlos - garagem e depen-
donciói. Ver no local — Tra-
tar 252-9647 - Av. Almle.
Barroso n. 6, sala 1 511 -

CRECI n9 1707;

LARANJEIRAS - 2 qlos., si.,
coz., dep. empreg. - Passo
pela Cx. Econ. Enl. 23_ mil

c/ 50% à vista. Ver na Rua
Alice n? 160 — Laranj. Telefo-
ne 265-7474.

VENDE-SÉ -" TeVrêno melhor
pnnto R, BMisário Távora, pia-
no, l°m frente, âren 39üm2.
Tratar tel. 265-3362.

4.462, ou financ. direto -

em 30 - 60 ou 96 me- V^D?42

ses. Ótimo acabam.'
Ver e tratar no local c/
corretor diariamente ou

_TES. CRECI 596,

VEN0E-5E - Lauro Muller, 36
apto. 1 303, com «ala e
quarto separados, armários
embutidos, cozinha, benheiro
quarto de empregada e vaga
garagem na escriture. Ver o
tratar com o proprietário no
local.

Praia Botafogo 354
Chaves port. Tratar

248-9074 - (manhS) - 
243-9245 (farde). 

BOTAFOGO
E URCA

Coelho Neto, 36/401-B (cha-
ves no local).

PARQUE GUINLE — Suntuoso
aplo. 400 m2. Vendo — Tel.
225-5847 - Laranjeiras,

RUA, DAS--LARANJEIRAS - ap.
novinho p/ morar, c/ 3 qts.,
arm. emb., garagem ele. CrS
100 000 ou enl. 50 000,00 o
rosto a combinar — CRECI n?

450. - Tel. 225-6092.

RUA MAIS' ARISTOCRÁTICA das
laranieiras - Suntuosa reil-
dóncia otn contro do jardins c/
3 salas, 5 quarlos c/arms. 3
bnhs. copa-coz. 3 qtos. empr.

vgs. naragom. 600 mil em
I ano. Ver c/PLANEJA IMO-
BILIARIA. Rua Farme de Amoo.
do, 55 Ipan. 227-7596 . . .
287-0793 CRECI J/269.

RUA GENERAL GLICERIO, 132-
Aplo, salão, 3 qtl., 2 banhei-
ros. Entrega o meses, Var local.
Tratar 255-3113 -• CRECI 1255,

ATENÇÃO BOTAFOGO - Aptos. |
prontos, sala 1 ou 2 quartos, .
pintura plástica, banheiro e
cozinha azulejada em cor até

teto, deps. completas de tm-
pregada • garagem. Sinal CrS

600,00. Prestações d« CrS . .
762,00 financiados polo novo
plano de prestações decrescen-
tes dn Caixa Econômica, ató
20 anos. Ver ¦ tratar a Rua
Real Grandeza 86 ou na Olym-
pica Imóveis. Rua Evaristo da
Voiga, 16 qr. 1005 e 1006. -
Tels. 252-9B96 • 252-139B. -
CRECI 2015.

ATENÇÃO BOTAFOGO"-" Ven-
do no £. Barão de Lucent, na
Rua São Clemente, 158, miq-
nifico apto. de fcn'e e esquina
e/salão, 3 qts';, armários e dap.
completo» CrS 130. Vc-.- o ep'o.
801 c/port.UNi 227-7223
o 232-8858 - José Maurício
Ribeiro -CRECI-194.

ATÉNCAÕ - Funcionário es-
tadual - Aceito IPEG. _ Con-
lugado amplo - Sinal 5 mil;
R."S. Clemente, 127-B/503. Tel.
246-7978. 

APARTAMENTO - Vendo 
"Ven.

ceslau Brás n9 14 - 704 -
Frente, vista p/ o mar, qlo.
e sala separados, coz., banh.
depends. de empreg. e ga-
ragem. Chave: cortaria 

- Al-
varo — 65 mil à' vista.

APARTAMENTO DE FRENTE -
Propr. vende na R. VÍ_>cond_!
Silva n? 276 / 301, sala, 2
qtos., c/ arms. coi., e b-tnh.
em cor, dep. cotnpl. e gara-
gem, etc. Tratar no mesmo. —
Preço entr. 45 mil, re.t. fi-
nane.  _

Apartamento 3" qu.- (Botafo-
go) c/garagem, bom preco fir
3 anos. Nog. urgente tratar
com Sr. Nogueira (CRECI 526)
tels. 226.2519 Sáb. e dom. ou
2a. a 6a. leira das 12/15 ho-
ras. tels. 743-2503 • 242.9852
Vaxio. Frente. Vista p/ mar.

AP. BOTAFOGO* 154/5T_Tqua.
se esq. Marq. Abrantes ótimo
conjugado banh. cor. 28 mil
aceito IPEG e Caixa Infs. . .
232-5382 e 232-0873 PACHE-

VENDO apto. qt. sala sep. cor.
c/ ianque, depend. de empr.
O», preco motivo viagem. Ver

na VIMAP. Av. Rio! uum Muller 36 aptp 408 -
i Ci .... nno; I Botafogo iunto Canecão.

Branco, 156 grs. 1J02/ 
3. - Tels. 222-4333 -
222-4424 - 252-8820
- CRECI 2060. (C

Casas e Terreno*

BOTAFOGO - Vend6-_e ótimo
aparlamento sala 2 q. domai»
dependências tel. 257-9454 —
226-0241. OrS;65,000,00,

BOTAFOGO - Praia - Sala e 1
quarto, cox., banh. «m cor ató
o teto om odif. novo. Apenas I
17 000,00 facilitados e prest. !
da 700,00. Entreq» imediata —
Ver na Praia de Botafogo n?
ÍQA, esq. do Marquês do Olin-
da (onde funciona o Curso do
Inglè» Oxford). Corretores no
local - CRECI 899 - Telefone
221-3203.

BOTAFOGO - linda cobert. du-
plex Vise. Caravelas vista
panorem. 3 sis. 4 qts. atms.
3 banh. luxo amplo terraço
copa coz. dep, empr. gar. lm.
pecével. Inf. 257-8861. Batuira.

I MECM90.
| BOTAFOGO - Vendo Lauro

Muller, 46, ap, 705, frente, ;«¦
In, quarto, separados, boa cozi-
nha em cor, área c/ tanque,
quarto empregada. Preco 50.000
cruzeiros. Ver local c/ porteiro.
Tratar c/ proprietário tels.
242.9774 e 232-2076.

BOTAFOGO - R. Cesário Alvim,
55 - Vdo, ap. 105 bloco-B ll,
3 qts c/arm. 2 bnhs em cor,
coz. dep «mp. Prédio novo,
construção de Gomes de Al*
matda. Acabamento luxo (pis-
cina p/orl.nça c/sala «ie festas).
Inf. no Iccal. Tel. 2430371.
Aceito B.'Bra»li -CRKI821.

BOTAFOGO •- 3 quartos amplos.
c/terraço e garagem. Particular
vende por Cr$ 120 mil. Inf.
2^6-1203.

COBERTURA - Pronto
p/morar - SI., living,
amplo qto., dep.
compl., qto. empr. re-
vers., garagem, 80m2
área útil. Sinal a partir
de 6.000, prest. a par-
tir de 1.191, renda
fam. 3.969. Tratar dià-
riamente Rua Marques
de Olinda, n° 78 - Bo-
tafogo, até 22 hs. ou

Av. R i o

ANOTE - Compro casa de sal»
3 quartos dep. garagem psra
cliente. Inf. 265-7788 Cordeiro.
CRECI 3626.

ATENÇÃO" - • BOTAFOGO -
Por apenas 60.000 - Vdo, ca-
si </ 2 qtot. conj.. »l. «Of.
banh. e quintal fte. d* rui,
podindo aument. o faitf li*
V.r R. Arnaldo Quintela, 19
- Trat. Org. Daniel Ferreira.
R 7 Setemb. 88 - 2? - Teli.
222-1392 - 222-4017 - ....
232-3638 - 242-0975 - ....
252-709S -_CRECI_W0.

AOUEIA RESIDíNCIA - Na Ur-
i ca, c/3 salões, 4 qlos. 3 bhs.
j dep. qar. CrS 650 mil fin.

PAUlO BUSTAMANTE 255-2425,
| 235-5311. Até 22 hs. CRECI
1662. ,

BOTAFOGO - Terreno 12x45.
linda vista Beie Guanabara. 90
mil financ. R. Marechal Bento
Msnoel iunto ao n9 56 (comece
defronte á Sra. Úrsula). Trat.
257-9990 e 235-0914. CRECI
1JS9.

BOTAFOGO — Vendo urgente,
2 casas e 1 loie, todas vazia»
e no plano horizontal. Terreno
de esquina med. pele Rua Te-
rasa GulmarSe», 2!,20m e pe-
ia Rua Elvira Machado, 9,06m.
V. no local o tratar a Av. Alm.
Barroso^W/m Tel. 222-4462.

TERRENO 11,40X7- - Rua Vol.
da Pátria 126, tem can e/
16 salas, servindo p/ vários
ramos de negócios. T. Sobral
e Sobral S/A. CRECI J-259.
Tel. 755-1471.

TERRENO - Vende-se gab. 10
pav. jrona comercial multo boa.
Facilita-se e admite-se permuta.
Tel. 225-9671.

VENDE-SE A R. Gel. Severlano,
66/ c. 7 - 4 q., 2 s., 2 ban.
dem. dep. ótimo estado, eister-
na, local p/ carro, ver tratar,
das 12 ài 18. Tis. 249-2428 «
246-0465.

CO jMOVEISCRECI 635
ATENÇÃO BOTAFOGO:" PRON-

TOS PARA MORAR.. Em edi-
fictos de alto gabarito, txco-
lentes apartamontoi de sala,
1 ou 2 quartos, dependências
completas de empregada. Rua
Farani, 23 — junto _t Praia do
Botitfogo. Sinal de apenas
8.200,00 - Na escritura 
19.400,00 • mensalidades do
1.180,00 (equivalente a um | na VIMAP
aluguel). Financiados om 4 anos
diretamente do propriolrio «om
qualquer espécie de aumento. I T«fc O00-Ar.r\r.
Vi hoj. mesmo .o local •« -.3 - lelS. lil 

?f>>A
_s 22 horas, ou diretamente; 222-4424 — 252-8820.
om nossos escritórios à Av. Rf~ !

Branco, 156 grs. 1302/

Branco, 156 — Grupo 801 —
Tels.: 232-3428, 222-8346, ...
222-2793 e 252-8774, ou em
Niterói à Praia de Icarai, 177

loja - Tels,: 2-3063, 2-4298
• 7-4135 - JUIIO BOGORICIN

CRECI 95.

CRECI 2060. (C
BOTAFOGO - Vendo apto -

2 s. 2 qts. banh. co:. deps.
Visilar R. Mena Barreto, 1 r>0

sob. Tratar 732-1107 e 232 3r
CRECI 1192.

LEME E
COPACABANA
ANITA GARI-AlDlTÍS - ÕSp».

vende-se ótimo epto. frente
c/ 2 s. 3 grs. q, 2 banh?,
copa-cozinha, -dep. e qaragem
do cond. 50% à vista. Restante
em 2 anos s/ juros. Snr. Antô-
nio - CRECI 2233.

ATLÂNTICA, 1186 c/ vi st, p/o
mar. Magnífico negócio porá
uso ou renda, 2 salões, 4 dor-
mitóríos com armários. Oepetv
déncias coniplct- a garagem
espaçosa e seg- Elevador
privativo p/ - Area
útil I80m2. Prt . ' 320 mil

Entrada Cr$ l>j mil, saldo
em 120 dias ou através da Cai-
xa, prestações de CrS 2 152,00

¦ Para visitas, POMPÉIA .Tels.
231-0844 - 231-2344 - CRECI

Ij,
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APARTAMENTO R. Bario de
Ipanema, 140. No ponto Ideal
de Copa, 3 qs, (uma tuile), ia.
Ia, living, 2 banhi. IOCI. corei
•ruloloi até s teto, ialio p/
faltai, toi. interno, total VI ap.
tos. Alto luxo, Comparei CrJ
217.400, (Incluindo garíoím) p/
I área real de 2l6.42m2. Prop.
- Incorp. de M. HAZAN E NV-
DEIMAN ITDA., Rua Alrei bal.
danhs, 92 iij.i. Tel. 235-1.181,
A partir de holo corr. no local
att 2.1 hi. CRECI 3729^_

AVENIDA ATIANTICA, <i_~~^.
Apto. 301 - leme (2 pavimen-
tos) com fronte também p/
Gustavo Sampaio, vendemos
aplo, duplex — 2 vogas de na,
ragem. Vago. Em exposição,
visitas no local das 8,30 hs ai
19 hl. - Area de 846,00m2
úle.i — Oportunidade p/ sub-
dividir tm 2 aploi. duplex -
Preco abaixo 50% do custo do
m2 na Av. Atlântica, CrS
1 050,00 c/ CrS 550 mil da en-
trada, fac, saldo em 18 meies
p/ pagar. Plantas e mais Infor-
mes POMPEIA CORRETORA -
Av. Rio Branco, 123 conj. 1110.
Tels. 231-0844 e 231-2344 -
CRECI J-340.

ÃÍRÉS SALDANHA, 106/60] -
P/ CrS 275 mil, pronta entrega.
Ver no local. LUIZ BABO.
232-0861 - CRECI 466.

'A COPACABANA, 698/602 -
Vd. qt. ll. sep. j. inv. banh.,
coz. gde., área c/ tanq. ami,
emb. ar refrig. frente, 4 p/
and. sombra — 63 mil vista —
Chav. ap. 1002, CRECI 318,

APARTAMENTOS NOVOS DE
FRENTE — Terraço social, sa-
lão, 3 qts., 2 banhs., deps.
completas, garage. Ver Rua
General Barbosa Lima, 73, —
Local tranqüilo a 50m da Ba-
rata Ribeiro, 197. PREDIAL

..LIML_37;93521_CRECJ_J:383.
APARTAMENTOS NOVOS - p/

morar ent. 30.000 laldo 40 me-
acs preço fixo j/juros i/
correção. Ssla, 2 atos. dep,
comp. Acab. luxo. Aceito B.
Brasil. Vale a pena ver. B
Ribeiro, 806. Chaves ap|Ç 704
diariamente alé 18 horas. CRE-
Cl 3064.

ATLÂNTICA - Vendo maravi.
Ihoso apto. 1 por andar.
300m2. Luxo - Posto 5 -
720 mil. Visitas 256-7053. Dr.
Orlando. Caia nova. CRECI 83.

ÃV. ATLÂNTICA - Ap.J vazio,
acabamento de luxo — 1 por
andar duas salas, 3 qts. arms.
em jacarandá, 2 banhs. p:so
em mármore copa coz. vários
arms. em fórmica, dep. emp.
e garagem. Ver Av. Atlântica,
5112 ap. 503 Corretor no local.
Tcl. 236-2712 e n noi to

Jc47-1997._CRECI_ 3709.
APARTAMENTO ita BaVíõ di

Ipanema 15/601 fr.nl. c/ sa-
Ia, 3 qls. arms. flmbts. etc. ga-
ragem. ISO mil i visla ou 165
mil combinar. Var a tratar no
local %l porteiro. Nio aceito
corrttor.

ALTO - r-Tõnt. - luxo. Vando
apto. d» salão (50 m2) 4 qts.
tf arm. «mb., jacarandá todo
atapetado, pintura a óleo, 2
banheiros em cor c/ piso de
mármore, copa<coxinha, am'
pias area de serv. dep. em-
pregada o garagem «.critura •
Preco 1S0 mil da linal • 150
mil em 2 anos. Ver • tratar
diretamente proprietário. Rua
Pompeu Loureiro n? 44, ap.
901 - Tel.: 257-3173.

ATENÇÃO - Cobertura, Copaca
bina. Vendo em ed. ant. c/
linda vista para o mar, c/
terraço em volta, magnífico
ap., necess. dc obras, c/150m2
e terraço de 70m2, ocupando
o pav. c/s.lão, quarto de 50m2
outro quarto c deps. comp
Não tem garaqem. CrS 160
chaves no ap. 501 c/ Sr. Ovi-
dio das 9 às 16 hs. á Rua
Joaquim Nabuco. 12. UNIl -
227-7223 e 232-8858. José Mau-
ricio Ribeiro. CRECI 194.

ATENÇÃO LEME - Vendo fr»n
te, vazio, apt. c/sala, -. qts,
deps. compls. CrS 90 c/oort.
à Rus Gen. Ribeiro da Costa
n° 107 apto. 701 - UNIL
227-7223 e 232-8858 - José
Mauricio Ribeiro — CRECI 194.

ALO CAIXA - B. B. -Vdo.
frente, sl., 3 qtos., armários
deps, compls. atapetado, CrS
105 mil, R. Gastão Baiana 90/
402 - Ver diai 16/17. Dias
úteii marcar hora — 245-0259
- CRECI 2 090.

ALO CAIXA B. BRASIL - Vdo.
de frenle, 2 sls., 2 qtos., de-
pends. compl. garagem, CrS ..
150 mü. Fim da Rua Júlio
Castilhos. Visitas 2450259 -
CRECI 2 090.

AVENIDA COPACABANA 912/
801 - Lindo apto. 1 p/ andar
salão, 3 qtos., deps. Preço ..
140 mil. Fin. chav. port. Infs.
256-5752 e 236-5882. RIBEIRO

.__.«__. 348. __
ÃGÒRA COMPRO A VISTA-

Apts., 1-2-3-4 qts.
deps. p/ clientes. — Negócio
imediato. Até em 48 hs. Tels.:
256-5752 e 236-5882. RIBEIRO
- CRECI 348.

ATLÂNTICA - Esq. R. Dentai
150m2 3 q. 2 s. b. coz. dep.
emp. último and. decorado ar
cond. elev. priv. vendo 250.
T. 257.7357.

ATENÇÃO para esta oferta
Vendo aparto c/ ótimo quartocoz. — banheiro completo

Sol da manhã — Melhor
ponto de Copacabana — Prédio
do Cine Roxy — Ver n Avenida
Copacabana, 945 ap. 704 c/
porteiro - Sinal de 10.000 90
dias 10.000,00 e mensal di
344,25 - Tralar 252-9425 ,
242-5734 CRECI 2261.

APARTAMENTO - Novo, luxo,
1 por andar, 3 qls. 2 solas, 3
banhs. lavabo, suite, bela copa
e coz. área, deps. e gar. 310
mil. Ver R. Santa Clara, 234.
lnf. c/FROSINI tel. 247-7529
CRECI 552.

APARTAMENTO - Junto Áv,
Atlântica, ao ledo do Copac.
Palace, 3 qts. 2 salas, armários,
2 banhs. copa e coz .deps. o
garagem. 250 mil. Ver R. Ro-
dolfo Damas, 16 ap. 204. lnf.
c/FROSINI tel. 247-7529. CRE-

__ _5___
ACEITO BRANCO DO BRASIL

Ia, locação. Otimo sala, 2
qtos. banh. c/box em cor, coe,
c/azulejo eté o teto, piso vltfl-¦ficado, área c/tanque, qto.
emp. Ver hoje, Rua Tonelero,
153/804. Vendai: 236-2581
235-4911 - CRECI 85;

AV. PRADO JÚNIOR, 145 -
Vendo o lindo aprt. 204, fren*
te, conjugado grande, diversos
armários embutidos, sinteco,
cozinha, prédio de luxo, 6 por
andar, CrS 39 000,00 chaves c/
poteiro. l. ZACCONI. Tels.
237-0369 ou 238-6295.

AV. ATLÂNTICA 2242 ap~ 801.
Frente vazio ótimo I por andar
2 salões 4 quartos etc. 2 vagas
garagem. Base 450 mil. Estuda-

_se 228-24V7_ÇRECI 314.
AGORA 

~ÒU 
NUNCA - Peq.

coniugado ao lado da praia
mobiliado ent. Cr$ 5.000,00 -
rest. Cr$ 500,00 per mès ou
à vista. Ver com o propriet.
somente hoje c amanhã — Na
Av. N. S. de Copacabana 1241

apt. 228.

ANDAR AlTO - frente;, sala,
2 qtos. c/ arms. banh. e coz.
azulejados até o teto, gara-
gem. Bom preço -- Dl IMO-
VEI5 - 237-6630. - CRECI ..
J727.

Á PRAÇA EUGÊNIO 
"""JARDIM

39/303 — Vendo excelente ap.
c/ sala, 3 qtos., arm. emb., 2
banhs. soe. coz,, c. arm. dep.
compl, e qto. empr. reversível
Apenas 130 000 ac/ Caixa e
B. Brasil. Corretor no local -
CENTRO IMOBILIÁRIO TIJUCA

R. Gal. Ro:a, 778, gr. ,101
268-4766 - 268-1094. CRE-

Cl 3 275 - WEBER JUCA\ _
APÁRTÁMEN'fo'604 - Gustavo
Sampaio np 448 _ Leme -
Quarto e sala ton|„ banh., •
coz., gel., arm. emo. pto. exc

Infs. tel.: 2560154 - Ba-
_rato.
A AllTES"~"SAlDANHA 76/606

vd. ap. grande djvkf. at. sal.
sep. ban. coz. decor. cort. ar
refrig. arm. emb. frte. M. Le.
mos c/vista mar - quad. praia- Alapel, 48 mil vista - Ver
local 13/17,30 - 257-99 19
236-4736 -JCRECI ílti^

ATLÂNTICA, 2.936 »p. 5ÕÍ~-
De frente, esquina, vezio. Sal»,
2 quartos, coz. ban., dep,
emp., área c/tanque. V e;
c/port. Trat. Luil Frota _
242-1019 c 2325605 - CRECI
758.

ATLÂNTICA - Vist. panoraml.ca, 130 m2 docoradoi, luxo
mobil. cortinas, lustro, — doi»
banhs. cor, ar cond. 280 mil
i viita - Tel.t 256-2957.

CLASSIFICADOS - Jornal do Bratil, sábado, 16.9-72

APARTAMENTO DUPLEX - Poi-
to 6, area 400m2 c/5 dormltó-
rloi, 3 banhi. varandas, gara-
gem. Vendc-io preco 300 000
a combinar. Av. Copacabana,
1227 ap. 1101. Chavei portaria
2527956 231-0804 23 1 -0994
CRECI 232.

APARTAMENTO - Vendo 1
nt9, ll. separadoi, bonita vlita,
Poq. enlrada sd/ a combinar.
Copac 441 - 1006 portaria,

AQUI POSTO 4 - Vd. api.
do 2, 3 i 4 qti, il, dep.
emp. garagem e uma cobertura
— O melhor proço e cond,
lnf. 257-9919 236-4736 CRECI
_318.
AMPLO APTO. - Living, sala

ref. revçri,, 2 quartoi, demaii
dep. I00m2. Av. N. S. Cooace.
bana, 95/302. Toi.: 242-7864 -
222-6209 - KAPLAN. CRECI
1122.

A MINISTRO Viveiros Cattro,
15/201. Vdo. coniugado c/arm.
emb. kitch, Pred. f.mil. 18 mil.
lll. comb. - 265-9178 - CRECI

ATLÂNTICA 1B0m2 - 2 lll, 3
dormi, c/ ermi. tapetei c/ tel.
dop. comp. qaragem escr. Ofi»
mo local, fácil. DL IMOVEIS
237-6630 CRECM727.

ANTONIA" MONDEJAR E MARIA
ILDA vendem. Esq. Atlanl, R.
Prado Júnior 63 ap. frente 62m
ql. sala iep. luxo CrS 75 à
visia vazio. lnf. 236-6328 CRE-
Cl I236 - 1258.

ANTONIA MONDEJAR E MARÍÃ
ILDA compram apto. 2 e 3
qts. p. cliente do Leme ao
Poito 6. lnf. 236-6328 CRECI
1236 - 1258.

'A RUA SA' FERREIRA, 44 apt.
C-03 de 2 quartos c/ arm. sl.
boa coz. área e dep. emp.
Peças claras. 80 mil a comb.
Ac. B. Brasil. 223-2727. CRECI
1990.

ATENÇÃO — Copacabana -
Vendo do frente oo. c/ iala
2 qtos. e deps. compls. Cr$
80. Ver c/ porl? à Av. Copa.
cabana, 1093 ap. 401 UNIL -
227-7223 e 232-8858. José Mau-

_ric]o_Ribejro_— CRECI 194.
AV. COPACABANA N? 1424 -

Vendo ap.irts. e loia. Ver no
local tralar 27-5671/ 21-1984.
CR EC IJ 334;

ALTO LUXO - Olimo ponto Rua
General Arligas, 386/101 - 2
salas, 3 quartos 3 banhs. ioc.
copa-coz. dep. comp. 2 vagas
na garage de frente Ia. lo-
cação. Chave c/ porteiro. Tratar
Sobral e Sobral S/A. CRECI
J-259 - Tcl. 255-1471 e
248-3968.

APTO. C/HALL 3 sa!. 3 qti. c/
arm. e ar cond. adega 2 banh.
soe., cooa, coz. sep. 2 qts.
emp. área gde. gar. 2 carro.,
tel. Av. Copacabana, 1182 ap-
to. 501. Tel, 257-6738 sem in-
ter mod iários.

ATLÂNTICA 2806/1102 - Vdo.
vazio frente c/ grande terraço
living 4 qts. arms, sl. jantar
2 banhs. 2 qti. emp. gar. 400
mil à vista. Também outro
vazio frente andar alto. Atlan-
tica p/ 220 mil à vista. Ver
hoje de 9 as 17 h. Horácio
237-7089 CRECI 1198.

AVENIDA COPACABANA 959
ap. 1201 2 slões varanda 4
qís. 2 banhs, sociais dep. comp
garage. lnf. 232-5382 e 
232-0873 PACHECO IMOVEIS
CRECI 635.

A BARATA RIBEIRO - Vendo
Frente — Ia. locação — pré-

dio de alto luxo — com: sa-
leta, sata e banheiro — óti-
mo negócio — !nf. Av. Copa-
cabana, 1018/603 - Tcl
255-2285 - CRECI 3163.

APARTAMENTO - Copacabana
Edif. dc luxo, 1 per andar
salão — 3 qtos. c/ armários
280 mi| financ. lnf. 2374)553

e 255-1833 - CRECI 371. Dar-
cy topes, Ia. classe em imó-
veis

ATENÇÃO SR. PROPRIETÁRIO -
Temos vários clientes para seu
apartamento. Solução max. 30
dias. DL IMOVEIS - R. Miguel
Lemos, n? 41 gr. 1202. Tei.
237-6630 - CRECI 1727.

ATENÇÃO — Cobertura, Copaca-
bana. Vendo em ed. ant. c/
lindp vista para o mar, c/
terraço em volta, 

'magnifico 
ap.

necc__. de obras, c/150m2 e
terraço de 70m2, ocupando o
pav. c/salão, quarto de 50m2
outro quarto e deps. compls.
Nâo tem garagem. Cr$ 160
chavet no ap. 5Ò1 c/Sr. Ovidio
d_s 9 às 16 hs. a Rua Joaquim
Nabuco 14 UNIL - 227-7223
c 232-8858. Jo-é Mauricio Ri-
beiro. CR EC I 194.

A RÜA RODOLFO DANTAS 4Õ7
7G1 — Vende-se apio. c/hall,
2 salas, escritório, 3 quartos
banheiro social, ccpB/cozinha.
ampla área de tervico e dep.
p/2 empregadas. Tratar c/Sr.
Francisco Sales - Tel. 264.4995
dc 12 às 17 hs. de 5eg. a
sexta. Chaves no local c/o
porteiro e no ap. 702.

A PRAÇA ARCOVERDE - Jto.
Toneleros, frente, j. inv. sla.
2 qts. var. arm. emb. ban.
c/box., copa, coz. área etc.
Pr. 90 mil Ac. B. B. Cxa.
Chaves c/256-1204 SANTOS
BAHIA IMOVEIS, CRECI 822.

A RUA RAUL POMPEÍA - Fren-
te, novo, sla. ampla, 3 qls.
arm, emb. 2 ban. sec. copa
coz. depend. garage escr. 2
R/and. etc. Ent. 80 mil sdo.
comb. Ac. B. B. Cx. Chavei
c/256,-1204 SANTOS BAHIA
IMÓVEIS CRECI 822.

ÃMPlÒ~CÓNJUGÁDÓ""^~Si|..,
Otimo banh. az. leto, am-

pia cor/copa — Frente. Propr.
235-6220 - CRECI 1 573 -
B. Rjbtiro n? 74.

ALDO 
"MOÜRA~-TDA~"v"i»Y_ê

varioi tipos de aptos, c/ 3
qtos., dops. garagem nas me-
lhores ruas d» Cop. Ipan. Le-
blon. Infs. na Sação de Ven-
da» - UP - Av. Cop. 583 -
89 andar. Tel. 237-9471
CRECI 353.

ÃPARTÀME NTO - ÕPoTtÜNI,
DADE - Por estar mal aluga-
do, vendemos apto. c/ sala,
3 qlos., banh. coz., demais
dependi. Contrato terminada.
Desocupação p/ conta n/firmaPagamento facilitado em 30
meses, i/ jurot. Corretor na
portaria, diariamente, dai 15
ài 18 horai, na Rua Toneleroí
137. Tratar SEI - Tel • ..

242-4844 - CRECI J.170.
APARTAMENTOS n. República

do Paru. Sala grand», 2 cu
3 qlos., banh. soe. d/ ompr. !
• garagem. Viiitas JARDIM
267.7231 > 237.3981 - CRECI I
3 42S.

ATENÇÃO ^iRu« Gustavo. Sam- !
paio, 610-1102 ap. 2 qts., c/
arms., ssla, coz., banh., área
dep., e mp. á visla. C r S
78 000,00 (dir. propriet.). Tel
235-5097.

AVENIDA" COPACABANA 1250
6? andar, fr. Vando va-

zio, ótimo conjugado, c/ enít.
banh. compl. coz., arm. emb.

Chaves c/_ o_port.
ÁNÍTA GARIBAIDI, 15 -~E«ê".

lento apto. and. alio, c/ sala,
c/ 2 ambientes ar refrigerado,
3 qtos. c/ arm. lavabo, banh.
soe. em cor, belíssima coz. c/
arm. ótima área de serv. dep.
comp. do emp, vaga garagem
no condomínio garantida — Cr$
170 mil à vista ou financ. a
comb. Corretor no local ou
MASTER-IMOVEIS - Tels.
236-1397 e 256-6011 - CRECI
1399. _

AV. ATLÂNTICA, 3114 - Mara-
vilhoso e luxuoso apto. 1 p/
andar c/ 265m2, and. alio,
descortinando a mais bela vista
de Copacabana, c/ salão, jar-
dim inverno, sala jantar, 3
qtos. (com suite) 2 banh. soe.
de luxo, amplas dep. de emp.
grande área de serv, e gara-
gem — Cr$ 550 mil à vista ou
financ. a comb. nfs. no lnc.il
c/ corretor ou MASTfR.
IMÓVEIS - Tels. 236-1397 e
256-6011 CRECI 1399.

AVENIDA COPACABANA, 400
apto. I 301, da frenta, 2 por
andar, ndif. luxuoso, amplo
living da marm. terraço, 2
qtos., demais depends. com
armi. embutidos. B»sa de 170
mil. Tratar proprietário, tel.;
23S-5074.
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Ui y^lL^\_
_s MARACANÃ \ \.

EDIFÍCIO BELÉM
RUA MARIZ E BARROS, 463
Somente 4 por andar-90 m2

Salão, 2 dormitórios com àrrrlíiripsyê|
embutidos, copa-cozinha, b^híèíro^
social em côr com azuleiosíaté^oW^
__.*_, __._._. _.__..:_L':._%^.^i-,'''5í.,'w^^'^?i5-

Play-ground, salãq de.f^Èa^gj^ir-Mç^*^
fachadas em pa|tíJhá^^l^ÍÍoTe^^
Schmdler de iMW^rntura 'W^MWW
sinteco e entrada social- rnàrimor^ S
e jacarandá. ^ ^ *

A Mariz e Barros todos conhecem. É
aquela grande rua da Tijuca, próximaà Praça Saens Pena, com fartíssima
condução e perto de tudo: cinema,
comércio, colégios, clubes, supermer-
cados etc.

Condições para pagar e morar:
ENTRADA DESDE

CrS 19.0 0 0,00
(FACILITADA: 4 MESES)

PRESTAÇÕES (SEM INTERMEDIÁRIAS)
Cr$ 1.160,00. Aceitamos tinanciamento
C.E.F., COPEG, B.B. ETC.

QUARTO \ QUARTO
Pies-T^8» 1

; j BANHEIRO.; IF ± W^BM

INFORMAÇÕES NO LOCAL. VENDAS EM NOSSO ESCRITÓRIO

CRED-.MdVEIS LT
Rua Figueiredo Magalhães, 870 - Loja F - Tel.: 255-1753 - Rio - GB.

CORRETOR RESPONSÁVEL: J. C BARRETO - CRECI 1.444_________

*s««x_»imt_W@_i_..,

Oz
U)

.Ui sKsís» tmm 3 :¦,:>:, ¦! ____\ _ m_

COPACABANA - Vcntlci* o
ninrl? 104, da R, Mneur. Ico.
Br/<rj,i, 124, do 2 qi., ll.,
dopendi. o garagem, C r j
85.000 d vista. Chsvoi no up.
103. Iralnr c/ M. COSIA. C..
Cl 2238. Rua rVu-xlr.0. II ..
Í92J__L,'_!_L",_Í4 •-¦821.3371.
COPACABANA -
Prontos, Salão, 3 qlos.
2 banheiros, depen-
dências completas e
garagem. Conforlo e
segurança para você e
seus filhos no melhor
o mais funcional play-
ground privativo d o
prédio. A parlir d e
176.950,00 e em con-

d içõe s excepcionais.
Venha ver o aplo. e o
lindo play-ground. Rua
Marechal AAascarenhas
de Morais, 132 - Tels.
242-7035 e 265-9875.
CRECI_679.__
COPA _ 1 por andar, . ialcZ

3 quartos, 3 banheiros, _/.\n
de [antflr, 2 quartos de tmpre-
gada. E 2 quartos, iala e „ar_.
gem. Aceito Banco e ò.ya.
Sr. Antônio - 236-6347 - CRE-
Cl 3111.

COPACABANA - Vendc-io _
R. Xavier «Ja Silveira, 15, o
apart. 902, Irente, c/ iala, 2
nuiirto-, dep. compl. empreg.
are. Preco CrS 75.000,00 à viüa
ou 80.000,00 linanc. (Ver. 2a.
4o e 6a das 10,00 il ll.OOhi)
e tratar com M. Costa - CRECI
2238 i Rua México, 11 Gr.
502. Tcl. 221-3371 e 221-4064.

COPACABANA - Rua
Figueiredo Magalhães,
1025, para entrega em
janeiro de 73, apt°s. de
sala, 2 quartos, banhei-
ro em cor e cozinha
azulejados até o teto,
quarto e WC de empre-
gada. Sobre pilotis com
garagem. Preço de CrS
94.000,00, com CrS
2.600,00 de sinal CrS
2.600,00 na escritura, e
o saldo totalmente fi-
nanciado após a entre-
ga, sem mais nada.
Com prestações de CrS
1.050,00. Vá hoje ao
local até as 18 horas.
Informações na EQUIPE
PLANEJÁDORA E COR-
RETORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Rua Inhangá,
15-A — Telefone:
2 5 7-3195. C RECI
J.377. (C
COPACABANA - Salão, 3™q!i.

doms. deps. Otimo apto. Preco
120 000,00. Pagamento «m 30
meses, sem juros. Chaves ho-
ie na nona loja 1 Rua Mar-
quês do Abrantes, 11, Tel.
265-9876 até 22h. PAN-IMO-
VEIS, Rua México, 119, Gr.
801. Tel. 242.7035. CRECI
J-308.

COPACABANA^ Fte^
mar 55 mil. Living,
dorm., coz., banh. área
serv. Princesa Isabel, 7
esq. Atlântica api.
1222 das 8 às 11.
COPACABANA - Rua S.uiali.

ma, 3S4. Magníficos aptos, d»
2 salas, 3 qtos. com arms. 2
banhs. copa cozinha, deps. da
empregada e garagem. Condi-
çóos excepcionais. Pequena cn-
tr_da c o saldo financiado om
50 meses. Ver hoje no local
até 10). PAN-IMOVEIS, Rua
Marques do Abrantes 11 —
Tel. 225-866.! até 22h ou Rua
México 119, nr. 801. - Tel.
2J5.7035. C1ECI J-308.

COPACABANA Coni. va.io.
p mura nove — 6 p-and. Entr.
15 mü, rest. s/íur-i - R. An-
cheta, 19, ap. 1206 - WAL-
CEMAR ¦ DONATO - Tel.
i-i íjgg _ r :;£.; 5.

COPACABANA- Vde. ap. sala
e qt. <ep. b:nh. coz. frenic.
Preço 4D mil finan:. 40 meses.
Var R. Barata Rheiro, 194 ap.
7-11 - SÉRGIO CASTRO
IMOVEIS - R. Baraf. Ribeiro.
356 i,;03 - 255-3768 -
235-1585 CRECI 22.

CORRETA IMO»ElS - Vende
Sio. Campos, 14Cm2. Salão, 3
qtos. ban. cor, 90 míj. lnf.
235-4229 e 235-4275 - CRECI
31.

CORRETA IMOVEIS - Vendo
i 8. Ribeiro, ap. 200m2. Salão,
I s. jan. 4 ots. qaragem 1 __/
| and. lnf. 235-4229 c 235-4275
! - CRECI_31.

CORRETA IMOVEIS.... Vendi
I R. Maestro F. Braga, c/ 2 ats.
I ttla, b_n, cemp. coz. dffp.
; emp. garage. Ent. 35 mil preit.
! 1 1=2,00. lnf. 235-4229 e
! 235-4275 - CRECI 31.

CORRETA" IMOVEIS"~-^~V_r_.
Sta. Clara op. sala, qto. sen.
bftnh. kitch. frente. lnf.
235-4229 c 235-4275 - CRECI
31.

Tcl.
Terrioi

otímo apto.
:i:. ll., r.:i„

e garagem.

íiL-U MOURA LTDA. • Vcnc'e
-pt. Av. At.anlica. Olimo local.
2.0 mil. Ch,vci -
237-9.171. CRECI 353.
outros.

ÀTÍNÇAO -"Vdo.
vazio, Irente, 3 c
área, e dpp. emp.
Vc-r R. M:.«tro V
ap. 10). CRECI 448. Si

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS -
Finalmente uma firma de imó- |veis que opera no Rio _ São 1
Paulo vende aptos. Zona Sul
30 anos dc experiência imobi- :
liaria. EDMOVEIS „.ir,«iiln re.
sultados imediatos, 'técnicas '
avançadas do vendas. Temo-, :
clic.it; _ de alto gabarito para i
catas, terrenos e _partamontos, 

'
Rio ou São Paulo. Tcl. 255.3513
- CRECI 1574.

ATLÂNTICA - Otimo apto. luxo,
1 p/ and. 2 frontei, S lll, lav.
4 qti. (1 suite), 2 banhs. so- |ciais, arm. emb. cop. coí. dep. '
de emp. garagem. Cr$ 
620.000,00 . visla ou financia-
do a combinar. Ver tratar n?
3514/501, das 16 ás 19 lu. I
c/ proprietário.

A KAICPOSTO 6 - 
jVende-se a p . c/vista j

p/mar, pronta entrega,
duplex c/sala, salão, 4
dorms., 3 banhs., copa,
coz., 2 deps. empreg.,
2 garages. Ver Av. Rai-
nha Elizabeth, 782 ap.
101 (Arpoador) e Iratar
KAIC, Rua Carmo, 27
- 9o and., 252-2995,
23 1-1544 e dom.
227-1154. (CRECI J-72).

(C
APARTAMENTO FRENTE - Vista

montanhas, sala, 2 bons qtos.
c/ arms. banh, coz. deps. e
garage. 60 mil à prazo. R. Eml
lio Doria, 116 ap. 401 Ed. Mi.
rante. Detalhes 257-9990 c
23509M _- CRECI 1589.

ATENÇÃO - Barata Ribeiro. 2
quartos e sala mobiliado, com
vista pra montanha. 80 mil a
vista. Areita banco e Cntan.
Sr Antônio - 2366347, CRECI
3111.

ATENÇÃO - Apartamento de
alto luxo, I por andar, 300
m2 constando do: grande sa>
lão, jardim de inverno om
m. "ioro, sala de jantar • vi-
Ia Íntima, 3 grandes qts. c/
am;-. cmbts. 3 banh. soe. om
m_.'nvfc, ctpa cozinha, gde.
ei .'8 de serv. lavand. 2 qts,t'.a amp. varies arm. emb. o
garagem. Construção da Ber-
laln . rntratla 150,000 saldo
r!é 3 anos. Ver f:<j3 Souza Li-
ma, 2E0, 9? Ie| 2á5-17S3. -
Baireto. CRECI 14<4.

ATENÇÃO PECHINCHA
— Posto Seis rara opor-j
(unidade. Duplex alio1
luxo, Ia. loc. R. Boli- Ivar, 168 ap. 501 e:
601, com salão, sala :
jantar, 4 grandes qlo?.
c/armário, 3 banhi. 2
qtos. emp. c/dep., des-.
pen.a, gar. etc. Plantão i
local até 16hs. Tr.
CONFIANÇA I m o b.
Adm. 2 2 3-0449 e
2 4 3-0609. C RECI |
J-423.
APARTAMENTO FRENTE - Uxí
novo, decorado, 2 salas, 2 «m-
pior. qtos. c/ arms. 2 banhs.
luro, deps. e naraqe. Ent. 50
mil facilitados, t.600, mensal
pela reserva. Barata Ribeiro,
311 ap. 803. Tra. 257-9990 e
2350914 - CRECI 1589.

ACEITE OPORTUNIDADE JOIÃ
— Av. Atlântica frente, 4 quar-
tos, 3 salões, e todes os do-
mais requisitos indispensáveis
a um bom ap. 450 m2 área
útil. Rara oport. prod. horan-
ça. Vondo urgente por 30%
abaixo do v._lor- CrS 500 mil.
Ar»ito oforta. 255-3513. CRECI
1574.

AlTO t.XO - Todo" fr_ht«,Vl
p/an.-*., lá. Ice, vazio, living,
tt, jantar, 3 bens qtos. {1 sui-I
te), 2 banhs. decorado», copa I
e co/. 2 qtos. emp. _ (jàr.gv,
Ent. 120 mil saldo 2 anos 5/
jures. Barão de Ipanemc, 156
_p. 701 esq. P. Lo-íelrò. Irst.
25/-9990 e 235-0914. CRECI I
1589,

ACER-,E COMPRANDO - 2
s-íòes, 3 qtes. 2 bnhs. dep.
gar. es:. 230m2. CrJ 260 rni,
só. PAULO BUSTAMENTE.
255-2425 - 235-531]. Até 22
hs. CRECI 1662.

APARTAMENTO - Tipo cobertu.
ra — Otimo slão, sl, 4 qtos,
3 bhs, dep. gar. CrS 170 mii
tó. PAULO BUSIAMANIE:
255-2425, 235-5311. Até 22hs.
CRECI 1662,

A RUA BULHÕES DE CARVA-
LHO, 4B9 - Vendo apt9 303
c/ 2 qts. salão, coz. banh.
soe. dep. de empr. o garaqem.
Ver no local. Tratar 236-1650
c 252-4413 - CR:CI 950 (C

AMPLO vi/ o comb. «lão, 3 qts.
etc. 60 mil entr, f:bajara_ esq.
S'q. C.impos. T. 261-6.45 Silva.r.: c-l 1568.

A RI'A FRANCIICO SA 36/40?
¦ Pcsio 6 apenas 4 p/andar

parâfle; condomínio qt;;, o sa-
Ia sep. c/arm. banh. o?, ótimas
t\ ps; emp. 65 mil à vista ou
75 a prazo. Ac. BB ou Ec.
corrníor no local. Infs.
256-1342 nu s pJ,iir de 2a.
fcxi 557.0069, CRECI 20Í0.

\I.'P\.C .. Qto. o sl, banh.,
c-z, área c/tariquo lindo novo
5ü mil à viste. F. Magalhâe.,,
59C/I047. Bloco F. 2')6 8003.
J. jallcr. CRtCl 2540.

ATENÇÃO - Lu.o. Barala Ribei-
ra 184 ap, 304. Vendo ap.
todo atapetado _apel pa-eclo
salão, 2 quartos banheiro copa,
cczínha cm cor até eo telo
dependências ar condicionado
o telefone. 256-7079. Snr. Vi-
eira.

ATENÇÃO - Vdo apl. (rente,
sala, 3 qts c/arm demai» poças
apenai 95 mil. Ver Av. Capa';
109. Cctiolor portíiri.i. lnf. Ro-
berto Girão. 2 4 7-0569 -
267-7918. CREfJ 1822.

A SA' FERREIRA 184 - Otimo
novo, 2 qlej. rev, il, dop,
çif.r. Corretor local. Cr$ 75 mil
ló. PAULO BUSTAMANTE -
255 2425 - 235-5311 - CRECI
1662.

ACEITO TROCAR APT? leme,
hall, salão, 3 qts. 2 banh..
demais peças por menor, Ver
Av. Atlantic», 632 apl. 1 104.
lnf. POBLRIO GIRAO
2470569 - 267-7918 - CRECI
1822.

BARATA RIBEIRO, 330 aplo.
1002 - Vondo Ia. locação, lu-
xo salão, 3 qlos., 2 banh.
mármore, copa coz. dep. gara-
Bom. Ver no local e tratar
com J. E. SOARES DE MOURA
Fone: 224-4131 o 224-9470
CRECI 20B4. (c

BOLÍVAR, 35 --¦ Magnífico spioT
frente, c/ salão, sala jantar, 3
qtos. 2 banh. soe. copa-co*.
dep. comp. de emp. - Cr$ 160
mil e/ 80 mil de entr. c saldo
cm 24 prest. do Cr$ 3.765,00
.'.*.°,.,r Cor,el°r no local ou
MASTER IMOVEIS - Tels
236-1397 e 256-6011 - CRECI
1399. ¦

BARATA RIBEIRO,, 73 _~Mãg.
niíico apto. and. alto, frente,
c/ grande living, sala jantar,3 qtos. banh, em cor, ótima
co.. dep. comp. de emp. gara-
gem alugada - CrS 148 mil
c/ 0% 60 mil de enlr. e saldo
om 41 prost. do Cri 2.650,00-- Corretor no local ou MAS-
TER IMÓVEIS. Tels. 2361397
e 256-6011 - CRECI 1399.

BUIHOE1! OE CARVALHor"489
Excelonte apto. andar alio,

(renlc, c sala, 2 qlos. c/ arm.
emb. c-_. hcü dep. comp. de
emp. o garagem no condo ml*
n c7 vaga garantida - Cr$
I 10 mil a vista - Corretor no
local ru MASTER IMOVEIS -
Tels. 23*1397 c 256.011 -
CRECI 139?.

BARATA RIBEIRO' ed. >/_nllgo
bom tratado dc lundo, dois
per andar, dop. 3 qtos. sendo
uma suilo. 2 banh. sociais, _
grandes sal^s, iardim do ínver-
no, vago na garone, preco 300
mil financiado, Tratar c/ Judith
toi. 227-8601 ou Petrópolis tel.
42-1898 (CRECI 2K> I0ji. Reg.!.

BARATA RIBEIRO 135, apt. 207
ótima rendi. Vendo alu

gado p/ 650,00, fora taxas c
700,00 29 ano, 35.000 à vista.
Mão aceilo oferta, 260-4987,
Or. Gustavo.

BARS.TA RIBEIRO^ 577'Tp7~7Õ_
- Sala qt. sep. c/ qt. e WC
empr, 60 mil h vista ou fin.
comb. lnf. 257-8861. Batuira.
CREÇI 190.

BULHÕES DE CARVALHO," 27Í
apts. 502 e I 002, novinhos
ta. locacio, alto luxo, elev,
privat. c- sala, 3 qtos,, arms.,
ombüis., 2 banh'.., soes., cop**-
coz. 2 qtos., empr. garagn.
31.2563 - 48-6957. CRECI 1266.

BARATA RIBEIRO. 47 .. 601
Vondo em moderno Edilicio

sobre pilcíis — amplo aparta-
mento cum todas as psços de
frente com 4 quartos, todus
com armários embutidos, 2 sa-
Ias, 2 banheiros sociais, garage
o demais dependências. Chaves
com porteiro. (C

BULHÕES-CARVALHO 271/701 e
702 Alto luxo.' Ia. locação.
Frer,'te c fundos. Salão c/85m2

a sala. 4 e 3 Qts, garage
e 2 qts. emprg. esq. alumínio.
Visitas no local c/Sr. Gre'jón"o.
CRECI 1763. Tratar PREDIAl
BLLACAP. 255-0742 o 255 1153.
CRECI J-394.

BARATA RIBEIRO - Vazio fren"-
le «p. luxo c/180 m2 salão 3
qts arniâ. ar ref. 2 banhs. cop.
ccz. ótÍPHí dep.. qaraciem esc.
Marcar visita 255-1590 - CRECI
I32_4. 2

COBERTURA .- Vendo-magnifi.
co aptP, | por andar 2Ü0ms2,
construção adiantada 10a. lage,
.^alao, 3 qtos., grande terraço
aceilo troca por inióvel pron-
to de sala 3 qlos. — Tel. . .
257-8387 - CRECI 368.

COPACABANA -
Oportunidade — Sinal
564,61 - Aptos, c/
sala, 1 e 2 qtos., dep.
compl., garagem, ape-
nas 4/p. andar. Contr.
a partir de 1.411,52,
prest. a partir d e
609,46 após as chaves.
Renda Fam. a partir de
2.437,84. Ver e tratar
no local Rua Saint Ro-
man, 145 ou na VIMAP
Av. Rio Branco, 156
grs. 1302/3 - Tels.
222-4333 -- 222-4424
- 252-8820 - CRECi
2060. (C
COPACABANA Vende-se um

aph quarto, sala, coz, banh,
quart, emp. Rua Ministro Vivei-
ros de Castro, lnf. Eüdes Imó*
vcil. Mi 224-4939 e 256-9819

CRECI 870.

COPACABANA - Lu-
xo, apto. de sala, 3 qts.
e 2 banheiros, copâ-cò-
zinha, dependências e
garagem. Rua Sá Fer-
reira, 148 — Prédio
pronto. Preço e con-
cl iç õ e s excepcionais.
Obra com o selo de ga-
rantia SERVENCO. Cor-
retores no local até
1 8 h s . PAN-IMOVEIS.
Rua Marquês de
Abrantes, loja F.
265-9876 e 225-8664
ou Rua México, 19 gr.
801. Tel. 242-7035.
CRECI 679.
COPACABANA - í Vdo,: a R.

Constante Ramos, 23 ap. 100!,
frente, vlsja p/mar. c/salão
3 qts. banh. completo, copa
coz. deps, empreg. Preço 170
mil financ. aceilo Caixa ou B,
Biar.il. Ver diariamen d de 13
às I5hs. Sábados c domingos
dò 9 _s 121)5. Sérgio Castro
Imóveis R. Barata Ribeiro, 396
1/208, 256-3768 235-1505. CRE-
C.22.

COPACABANA - Veno'è~se õ
apart? 503, da Av. Rainha Eli-
sabote, 521, de 2 qs„ sl., |-r-
dim de inverno e depends.
cem teirf:nc c alguns móveis.
Cr$ 55.000 a vista e o saldo
em até 30 meres. Pod_ ser vis-
tu as 2as. e 5".s.-feiras na p<_rte
da tarde. Tralt-r c/ AA. COSTA.
CSECI 2238. Rua México, 11
gr. 502. Tels. 22I-4C64 o 
221-3371.

COPA VENDO - 2 por tnSw.
Todo d' frent.. Salão, jardim
de inverno, .1 quarlos, cop e
coz. 130.COO mil à vista. Aceito
ban<*o c Caixa, Está alugado.
Sr, An!,Vo . 236-6347 - CRE-
Cl 3111.

COPACABANA - Vendo na RÜ"a
Ol-vlano Hurlron n9 16/1003,
ótimo sala e qt,, c' armário
emb., bsnh,, * coí. c/ 35 mil
iin enlr. e o rest. a comb. —
Ver local. Tratar leis, 221-4139
e 222-9514 - CRECI 1736.

COPACABANA - Vdo. ólimo
apto. c/salão, 2 super qtos.,
copa-coz. deps. emp. luxo, sin-
loko, fac. 50 5/ iuros. V. R.
Barata Ribeiro, 184 ap. 1004.
Tel. 232-0351 - 249-4070 -
CRECI 463.

COPACABANA"- APSA -Ven-
de confortável apto. 902, Av.
N. S. Copacabana, 363, c/ sla.,
3 qts. e dep. Iratar AUXILIA-
DORA PREDIAL S.A. Tv. Ouvi-
dor, 21 ./ 401. Tel. 242-6060.
CRECI 253.

COPACABANA - Ruo Paula
Freitas n? 31 apto 705 - Ven-
do excelente apt? 1 sala, lqt.(
banh9, cozinha. Ver de 9 às
12 horas. Tralar PREDIAL
CANADENSE LTDA R. Alcindo
Guanabara, 24 gr, 1107 - Tel.
222-7809 das 9 ás 17 horw.
CRECI 1357.

COPACABANA-- Rua
Pompeu Loureiro, 36,
obra em ritmo acelera-
do, 2 por andar, sobre
pilotis. Fino acabamen-
to, salão, 3 quarlos
(sendo 1 suite), 2 ba-
nheiros sociais, cozinha
e demais dependências
com pletas. Garagem
incluída no preço de
Cr$ 152.000,00, com
Cr$ 4.500,00 de sinal,
Ct$ 4.500,00 na escri-
tura, mensalidades de
Cr$ 1.233,74. Vá hoje
ao local até 22 horas.
Informações na EQUIPE
PLANEJÁDORA E COR-
RETORA IMOBILIÁRIA
LTDA. R u a Inhangá,
15-A. Telefone:
257-3195. CRECI J-377.

(C
CORRETA IMOVEIS ¦- Vendo

apio. I80m2. Atlântica. 2 salas,
3 ats. toi. garage. 2?0 mil lnf.
235-5229 e 235-4275 - CRECI
31,

CORRETA IMOVEIS Vende
luxo Atlântica excelente ap.
cobertura c/ 700m2. lnf.
215-4229 c 235-4275 - CRECI
31.

CORRETA IMOVEIS - Vende
Fig Magalhães ap. qto. sala
Fg.i Magalhães ap. qto. sala,
banh. coz. e depend. emp. lnf.
235 4229 o 235-4275 - CRECI
31.

CONSTANTE RAMÕT;; 99 -
Grande oportunidade, apto. 2
sala., 2 qtos. c/ arm. banh.
:oc, em cor, ólima coz. exce-
lente área de serv. dep. comp.
_mp. 2 aptos, por andar. Cr$
90 mil à vita - Corretor no
local ou iV.ASIER-IAAOVEIS.
Tels. 236-1397 o 2566011 -
CRECI 1399.

CONSTANTE RAMÒS7~ÍS4 aplo.
701. Vendo com sala, 3 quar-
tos, todos de Irente 2 banhei,
ros, cozinha dependência e ga-
ragem. Tratar no local c/
proprietário.

CORRETA IMOVEI5~"v~ende t-.rf.
Magalhães ap. qt0, sala, banh.
coz. e deoencl. emp. lnf. . .
235-4229 . 235-4275 - CRECI
31,

j COPA 
~y~Àp7._\_ 

2 qv_dep"
| emp. mobiliário, R. Barata Ri-

beiro, 161-202 - 75.010 facili-'¦ lados T. 222-6465 CRECI J450.
COPA Quarto, banheiro e

! cozinha, A». N. S. Copacabana,
1241 ap. 429. Ent. 10.000 saldo
em prestações dc 500,00. T.
222-6465 CRECI 1450.

COPACABANA" -~~" VenoVst",
dois quartos, sala, dependem*
cias compl. na Rua Anita Ga*
ribaldi n9 2/602.

COPACABANÃ"-"RÜaT3rãtã"R7-
beire, 92 apto. 1101. Vende-se,
nc-o. Salão, 7 qtos. banh. coz.
dopend. compl. empr. Entrega
imediata. CrS 75 000,00 a visla.
financiamos também. Veia hoje
mesme no local. C.L.C. Rua
do Carmo, 17 29. Tels.
231-1646 e 224-2315. CRtCl
J.ll.

COBERTURA c/ vista p/ mar
- Salão, 4 dormi, c/ arms.

3 bnhs, cop-coz. dep. serv,
gar. amplo terraço. Dl. IMO-
VEIS 237-6630 - CRECI 1727.

COPA - Olimõ slão. 3 ats. 
"2

ban. dep. omp. qar. NELSON
ALBUQUERQUE IMOVEIS - R.
T^ixjira Molo 31 li. Ipan -
207-1748 e 2677745 - At*
21 bs. - CRECI 722.

COPACABANA - Vende-», ap-
to. c/ sala, 3 quarto., depen-
dêhclai e telefone. R. Raul
Pompóla. lnf, toi. 227-1679.



4 - CLASSIFICADOS - Jornal do Braiil, libado, 16.-7? • IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
COPA - 2 lil, biblioteca. 2

ci foi. 5 •rmi, n nbtdos. co;h.
e banh. azulejo até o te.o, aa-
rage. Acoila-sí. financ. Cx.
Econ. Bco. Braiil. 

"lonclt.ro 
366

«PIO;_102.
COPA* - ÕiTmo Yl." 2 cito», dop"

emp. gar. - NELSON AL-U-
QUERQUE IMÓVEIS - R. lei-
xelra Melo 31, lj. Ipan —
287-1748 a 267-72-15 - Alé
-l_hi^ - CRECI 722.

COPACABANA - Ãõt*. 1208, vs.
zio, à Av. Princesa Isabel, 328,
com sala, quarto, banh. e coz,,
será vendido em leilão judicial
pelo Leiloeiro LEMOS, segun-
da-felra, 25 de Setembro de
1972, ài 16,00 hs., no local.
Mal» Inf., lei. 222.40.17,

COPACABANA - Vendo - Vl|.
te p/ mar — Varandas 3 quar*
tos, salão, banheiro, copa/co-
7Ínha, dep, completas — Inf.
Av. Copacabana, 1018-'603. -
Tel. 255-2285 - CRECI 3163.

COPACABANA - - Vd.- ap.'-c/3
qts., 2 salas, 2 banhs. »eci_.ii
em cor, depend, p/emp. e ga-
rage. Rua Toneleros, 330 — ap,
904. Chjvos no ap. 1004. CrS
2.0.000 facilitadissimos. Tratar
231-3759 - a nolh). 256-1123.
CRECI, 347.

COPA 2 salas 2 qts. arm. coz.-
banh. ácp. emp. área 2 p/ an-
dop. 120 mil f«. 257-1176. Ate

¦CRECI-1684. 2-6-2327.
ClRAl vende R. Barão 

"de 
Ipane-

ma cobertura Ia, loc. 2 qts, c/
arm. 2 sis conj. 2 banhs soca
cor terraço 33m2 1 aparelho
ar cond. lindo toldo aUranjüdo
ampls deps gar/ escrit. Pço,
220 rnil a vista. Estuda-.e pro
posta prazo. Tratar ClRAl. B.
Ribeiro 428. Tel. 236.6303 e
756-8440 CRECI 896 R-5,

ClRAl vende P. 4 ada. praia óts.
aptos luxo fta la. loc. andar
alto esq, atum, salão 1' amb!-
entes 3 qts. c' arms 2 banhs.
4oc_. cor copa cor azul. até o
teto e garago. Pço. 280 mil
comb. Tratar CIRAL B. Ribeiro
428. Tcl. 236-6303 e 256-84.0
rPRCI 896 G-14.

CIRÃÍ vende R. Leopoldo
Miguer ót. ap. 4 p/ andar, 2
qts sl vrad deps compls empr
gar/ escrit. Pço. 105 mil c, 40
rnil entr, 35 mil a cemb. Tran*.
fere 30 mil a razão 350 p/
mês. Tratar CIRAL B. Ribeiro
428. Tel. 236 .303 e 25--B440.

CIRAL vende R. Pompeu lou-
reiro ót apto fte. 99 andar sa*
lão 4 qts. c/ arm. 2 banh;,
soes. copa cor. deps. compls
empr e garage. Pço 300 rnil
cl -01. comb. Tratar ClRAl
B. Ribeiro 428. Tel. 236-6303
e 256-6440 CRECI 896 1-10.

CIRAL venda Ladeira Ary Barro*
so próx. Leme ót. terreno I2x
20 p|ano, livre e desembaraça-
do, ideal p/ residência. Pço,
100 mil d 50°. 2 anos. Tratar
CIRAL. B: Ribeiro, 428. Tel.:
236-6303 e 256-8440 CRECI 896

__]_____]____.
ClRAl vende R. Prudente do
Morais excel apto. fie vista p^a-
ra o mar ha!l de entr talão 2/
ambientes 3 ots. c/ arm. jaca-
randá sendo 1 suite 2 banhs.
soes. azul. até o teto, copa, coz.
deps compls _<vl escrit. Pço.
450 mil il 250 mil ontr. saldo
comb. Trater CIRAL B. Ribeiro
428. Tcl. 236-303 e 256-6440
CRECI 896 G-17.

ClRAl vende Av. Copa apto lu-
xo 330m2 fte entrega imediata
3 -alões 4 qts. 2 vrdas 2 ba-
nhs. soes. copa, coz. 2 qts.
empr dops comp:s gar/ escrit,
Pço. 300 mil c.' 50% 2 anos.
Tratar ClRAl B. Ribeiro 428.
Tel. 236-6303 e 256-8440 CRECI

. «_>__!_;
ClRAl" vende Ladeira rios Tabo-

iaras ót. apto 90m2 2 n'*~ I
ampls decs empr. Pço 100 mil
c/ 77 mil linal. saldo 315 pi
mé-.. Tratar CIRAL B. Ribeiro
428 Tel. 236-6303 e 256-8440
CRE Cl B96 D-56.

COBERTURA - Salão. 3 atl. 2
banh. social, copa. cor. dep.
empr. único no and. grd. torre

ço. Preço Cri 290.000 à vi_a
e aceito ept? sala. 2 ats. no
Lido como parte dc pag. Início
da R. Barata Ribeiro, marcar
visitas tel. 256-2034 - JOAl
GOULART (CRECI 591.

COPA — Quadra da praia •
Vends. cxc. ap. cl 3 salas, 3
qts. c/ arms., 2 banh. soe., j
copa, eoz., demais deps. e ga-
ragem, Aceitamos p.rmuta dt.
Imóveis cf sala, I ou 2 qts. cf
parte p<iglo. Ver no local
depois das 14 hs. R. Constant'-
Ramos, 35/602 - Tratar em 0.
BRUM - CRECI 2535 - lolv
236-3632 - 236-5751-

COPACABANA - Vendo excel.
apto. c/ linda vista, sala c/ va-
randa, 2 quartos (1 peq.), banh.
a coz, completo*, érea c/ tan-
que, vaga garagem na escritura.
Alberto 24.7-7711^

COPACABANA - Vendo apto.
frente 5 peças ólimo. 256-8152.

CIRAL — Vende Rua Pompeu
Loureiro apto. luxo Ta. loc. 1
p/andar fachada mármore esa.
alum. gde. salão 4 dormir, sen-
do T suite 3 banhs. soes. már-
more copa-coz. azul. ate o teto
amplas deps. 2 qís. empr. 2
vgs/gar. escrit, Pço. 450 mil
c/50% 2 aros. Tratar CIRAL
B. Ribeiro 428. Tei. 236-6303

_e_256:8440. CRECI 896_M-J4._

COPACABANA - R.
Inhangá, 7. Apto.
prontos cobertura e de
frente. Fino acabamen-
to. Sala, 3 quartos, 2
banhs., terraços, azu-
lejos cor até o teto.
Edificio sobre pilons
suspenso. Salão festas.
Garagem. Pagto. e m
30 meses sem cor-
reção. Corretor n/local
até 18 horas. Venda.
NATAN BERMAN. R. 7
Setembro, 66-3.° Tels.
252-2281 - 232-6172
- CRECI 8. (C
COPACABANA - R. Dlalma UÍ-

rich, 57 Vdo. ap. 307 sala/qto
conj. bnh _ kit-ncí. Ver no lo-
cal. Chaves na portaria. Inf.
2430371 dai 15 is 18 li. -
CR_CJ_8jn (vazio).

COPACABANA - Lan-
çamento — aptos, sala,
saleta, 2 quartos, pron-
tos, novos. Todos de
frente. Apenas 2 por
andar. Acabamento pri-
moroso, azulejos cor
até o teto. Piso cerami-
ca vitrificada. Hall már-
more, lambris. Apenas
30% sinal. Restante 30
meses sem correção.
Preço desde 94 mil.
Prestações d e 1.400.
Rua Siqueira Campos,
228, no ponto mais re-
sidenci?' Corretores no
local - 22 horas.
Venças NATAN BER-
MAN. R. 7 Setembro,
66-3° Tels. 252-2281
281 -232-6172. CRECI
8. (C

COPACABANA iunlo da praia).
Rua Paula r-r.ll.s 20 r.pl9 101,
vendo ».pl9 de luxo, todo re-
frigerado, hall, iardim dc in-
verno, living, 2 saias, galeria,
toilette, 4 quarios e armários,
3 banheiros, rouparia, copa e
cox-nhi, 2 qutrfos dfl emprega-
da, gr ando área do iQrvtçoi
2 vagas na ornagem e grande
terraço com 40m2. Ver no loco.
c/ porteiro e tratar com MA-
RIO CALDAS p.ios 1 e I _ .
238-.4402 e 222-8123 - ESCRI-
TÓRIO DE GAS1AO MACIEL
E ADOLPHO GRAÇA COUlO

CRECI J-349. _
COPACABANA - B*ei"ort"**Ro»o

No melhor trecho, vond,
gde. epto, da fte, c/ salSo, 3
amplos qti., àept • garagem

Visitas 257-4296 - PLANAM
CRECI 3 206.

COPACABANA 
"-"" 

Vende-se" 
"ap.

mob. conj. andar alto. Preço
32.000 i vista. lei. 256.1607.

COPA - Apto. Cop«, 748. Ar*
dar alto, frente, 2 salas e 2
quartos ou 1 sola e 3 qjartOL,
arm. emb. cor. banh. dop.
emp. Inf. 256-0046. P, ver 2a..f.
S/interm.

COPACABANA* - Posto 4 
~z)

prop. vende lindo apto. qua^e
esq. Av. Atlant. linda vista
p/ o mar ydc. sala 3 gde.
qtos. arm. emb. 2 ban. cor
dep._romp. garage — 237-591.

COPACABANA -Vende-se «pr.
coniugado, 29 pavto. na Av.
N. S. do Copacabana. Posto 2

Tratar 222-5827 - J-254 -
CRECM 087,_

COPACABANA -" Vendo apart.
frsnte s, 2 q, conjugados, dep
í v-mp. 2 arm. emb, ver Av.
(..-pacabana, 1171/801 ./por-
1. iro. Trat.r 235-7902. Preço ..
86 c/35 enlrada, resto lln. C.
hronomíca^

COBERTURA.- Vendo Posto 3
600m2 por 480 mil & combi-

nor. 256-7053 - Dr. Orlando.
Cosa nova - CRECI 83 -
ÜDoOun-dade.

COPACABANA -"Vendo apto.
202 da R. Anita Garibaldi. 15.
C- 3 qtos. c/ arm. emb, sal*:.,
linda copa-coz. 2 ban, díp.
comp. urgente: 135 mii à vista
ou 160 mil em 24 meses. Cor-
reter no local. Ir. R. BRUM
IMOBILIÁRIA. Tel. 255-1028.
CRECI 1767.

COPACABANA - Vendo apTo.
404 da R. Djalma Ulrich, 271.
C/ 2 qtos. t/ arm. emb, salão,
dep. p/ emp. cops-co?. lindo
bün. social, de frente, urgente:
90 nvi à vís*a ou 110 mil em
30 meses. Corrtíor nc loca..
Tr. R. BRUM IMOBILIÁRIA. Tei.
!__?___ CRECI 1767.

COPACABANA - LEME - Ven-
demos ótimo .pto. frente, 2
por andar, clima montanha,
vista panorâmica, com living,
e/ 80 ri»?, sal* do janta.. 3
qtos.. suite completo, vestibu-
lo, escritório. iardim, topa,
coz., 2 hanhs. sociais, 3 qtos.
de empregada, garan. m, na
Puj A.vis Brasil n? .46, apfo.
201. Ver no local e trotar na
IMOBILIÁRIA SAGRES LTOA.,
Av. Almte. Barroso, 22, sala
606. Tels. 231-0322 • 224-0038

CRECI 1238. (C

COPACABANA - Pilotis, 1 por
andar, 2 salas, 2 qroj. dep.
comp. Todas pecas de frente.
Preco 140.000 a vist.. Aceita
proposta. Tratar 257-2392 CRE-
Cl 3064.

DOMINGOS FERREIRA, 100 --
F.petaculfr epto. frente, c sa-
lão, 3 qtos. c/ dTn. 2 banh.
lindíssimo em mánn. copa-eoz.
dop. comp. de emp. garagemCrS .60 mil fínsnc» a cemb:
Correior no loca! ou MASiER

IMÓVEIS - tis. 236-1397 e
2SÓ-6011 - CRECI 1399.

DOIS QUARTOS- 1 sal»; de-1
pend, 94 m2. Luxe, vendo 30
mil entrada, restante 950 por
mês. Visitas 2-6-7053. Or. Or-

Jar.do Casa^ Nova - CRECI 83.

DUAS QUADRAS PRAIA - Ed.
%/ pilotis, frente vaz., ampia
sala, 2 qts., dep., garaqem.
Choves portziro. 130 míl a
combinar. P. Sousa lima. 397
ep. 402. Tratar 2 4 7-9120,

_247-7860. _

EXCELENTE - Ap. de
luxo — Um por andar,
salão, c/7óm2, 2 sis.
copa co?.. 3 qís. sendo
uma suite c/34m2, 2,
banhs. toilete, 2 qts. e j
banh. de emp. estúdio, |
ampla área de serviço j
e garage. Ver Avenida ;
Atlântica, 1010 ap.
201, em fase de acaba-
mento. Melhores deta-l
lhes c/MACHADO, Av.
28 de Setembro, 345. j
T. 25 8-9764 e'
258-0522. CRECI 1275. 

'

ESPETACULAR apto. d. «lio,
qto. sep., c/ arm. coz., lugar
gelad. banh., *rtè c/ tanque,
banh. de empreg. na Av.
Copac. 386 / 604. Ver local.
235-5784 -_CRECI 3 055.

FINAMENTE SEMI-MOBILIADO
Apt. à R. Sta. Clara, 316/401
Novo, 2 p/and. todai como-

dos frente, living, sl. jantar,
otos. c/arms. e estante jaca

randá, papol parede, banh. e
coz. c/azulejos decorados c
í.rms. esquadrias alumínio e
lindas cortinas. Gar. Financ. 18
meies.   

FORA DE <SERIE:'~>.Salà;-qutrto,
separados, dep. emp. 55 mi! I
entrada prop. 237-7586 e
237-37-t01__

ÍNHANBÀ 17 - Frente sala*,
qt. scp. coz. 19 andar 45 mil !
fin. 10 às 13 horús. corr. Pon. j
242.6755 CRECJJ90. 

INHANGA' 33"/" 303"- Sala, 
*3

qtos., c/ arm. 2 banhs. —
ccp_-co_., dep. empreg, Elev.
serve 2 aparis. ent. 50 mil. —
Chaves c/_ o porteiro.

JOÃO* LOPES IMÓVEIS vende
novo frte. sl. 2 qts. dep. v.,
gr. visão panorâmica. Pça, Arco
Verde 181, cha . 257-1176. Até
22 h. CRECI 2234. _

JOÃO LOPES** ÍMÒVÊiS* vende
Av. Copa. 723 si. dupla, 2 qi_.
dep. 120 mil (ac. 257-1176. Ale
22 ^1_CRECJ_22_34._ 

'<

JOÀO LOPES IMÓVEIS vende
sl. q. sep. ban. coz. pint. nova
sinl. 45 mil à vista. 257-1176.
Até 22 h. CRECI 2234. 

JOÀO IOPES IMÓVEIS vende
frte. ;.. q. sep. saleta. Henrique
Osvaldo 3/107. 50 mil lac. Tr.
257-1176. Até 22 h. CRECI
2234.

LEME - Apt. c/ 70 nt'_, luxo
c/ garagom, c/ fronte p/ o
mar, o terreno cm M..r.Ca c/
375 _n,2. Vendo _237-9524.

POSTO 5 - Ollma. salí fren*t_.
Vendo cu alugo, Copacr.bnna
1072 s.'302. Chaves c/porloiro.
lrai.ir 236-4819. _

p"*ÒSTO"" SEIS - Um por" andai
lado da sombra, salão, 3 qtt

banhs. toe. dapt. compl.
garagom, pagto. am 30 mosts
t/ juro-. Ver na local — Sé
Ferreira n? 193 / 401 ou ....
235-0247 - 236-6584 - CRECI

1 B05.

PRONTO - ENTREGA
IMEDIATA - Com Cr$
2.000 de sinal, você
muda hoje para um lin-
do apartamento de sa-
la, 3 quartos, 2 banhei-
ros sociais, dep. com-
pletas e garagem em
escritura. Acabamento
cie la.: elevadores ele-
irônicos, vidros fume,
esquadrias de alumi-
nio, banheiros em cor,
etc. Informações no lo-
cal diariamente a t é
21h. R. Prof. Gastão
Bahiana, 496 (Corte do
Cantagalo). Vendas: AA.
AA. MAGALHÃES - Rua
Sele de Setembro, 98
grupo 601 — Tel.
232-2923 e 231-2332.
CRECI 390. (C
POSTO 5 quarto, • tala coz.,

e b-inh., qu^ora d. praia Diôi*
ma Ulrich 110 apto, 1216 pro-
prretírh- 235-6721. Vajio. Ver
no loc?I porteuc..^

POMPEU LOUREIRO, 55 ç- lu-
xo, la. locação. 1 o-'andar.
Lu-ing, 3 qt_. 2 banh. 2 ots.
p/emp. ttar. Prc;o: 290 mil.
Chav. n. peta 242-7o02 e
225-6171 J."RfcCI V43.

POSTO. 6 - Vista 
"p/ 

mar* 2
slões. 4 qts. (1 suite] c/ arm.

oan. 2 ql;. i_mp. gar. do-
cor.ido 3C0m2 iunto Av. Atl.in-
tica - NEISON ALBUQUERQUE
IMÓVEIS - R. Teixeira Melo
21 li. Ipan - 287-1748 e ....
267-7245 - Até 21 hs. - CRE-
Cl 722.

POSTO 6 - Luxo, 1 p/ and.
Salio, sai,,, 4 qtos. arm. 2
banh. sec. copa, coz. 2 q.
emp. 3 vagai oarag. 267-783V

CRECI 
J3'/5.

POSTO 5 apt?. -Vtndo I50m2
àaléo, 3 quartos, arms. _í be*

nheiros sociais, 2 vagiu, 2 por
anoar, prédio prin.eirít - 205
mil - vista - Fone 236-386V

CRECI 725,
PAUÍA FREITAS - 

*Q*uad7e 
da

prata. Sl. e ci?, sep. escritório,
mais um ciuano reversível,
banh. e eoz. em cor. Inf.
235-2132 - CRECI 1324.

PAUIÁ FREITAS - 89 and. fren-
te vista praia 350m2. Salão i.
inv. márm. sl. jant. 3 amplos
qts. arms. 2 banh. màrm. cepa
ccz. oeps. tjiir. 300 mil fin.
Int. 257-6861. Batuira. CRECI
190. __

PROPRIETÁRIO, vende 
"ótimo

apl. Av. Copa, 479/1003, c/il,
qt. íc/2 arm. _tmbut.J, coz,
b.nh. area (azulejados are o
leloj. Venha ver e converter,
que o aiordo virá.

RIJA MINISTRO VIVEIROS OÉ
CASTRO, 41-206. exe. apt. -
Va/.o oe frte. salão 3 q. dep.
emp. cop. coz. )50m2 para
pessoa fino gosto aceito Caixa
B.B. 160 mil. tac. chaves cl
porteiro 281-4631 CRECI 952. _

RUA STA. CURA, 188 ap. 1002
C/ 3 q. s-' 2 ban. dep. ga-

rage. Chave e/ porteiro. (CRE-
Cl 628). 221-3245. GAVAZZI.

RAINHA EUZABETH, 685 ..-
Belíssimo «pio. cr l>nda vista
p/ mar, c/ salão, 3 grandes
qtos. c/ arm. 2 banh. fl suite
em cor), copa-coz. dep. comp.
de emp. e garagem - Cr$ 260
mil à vista ou financ. a comb.
Correior no local ou MAS.E..
IMÓVEIS - Tels. 236-1397 -
256 6011 - CRECM399.

RUA R. CORREIA r- Passe verão
no âp. 502. Vendo vazio i. du-
pta 3 q. 2 b. em cor garag.
236-1947.

VENDE.SE APTOS - 303-304
da Av. Copacabana 256. Var
no local chaves com Dna.
Crcuta no apto. 201, Tralar a
Av. 13 de Maio 44/179 and.
com Dr, Paulo base de preço
CrS 60.000,00 ,'t vista e CrS
6.1.000,00 a crédito.

VENDE.SE -2 salas, 3 ciuartoi,
2 banheiros sociais, cozinha,
2 quartot e banheiro de em*
pregado, çiarauan». Ver o apio.

802. Tonoloros, 330. Chavet
com o porleiro, Traiar 2327318
apis.14,30 hs. CRECI 888.

VENDE-SE ou aluga-ie apto. á
Pca. Eugênio Jardim n9 26 -
29 um por andar com salão,
tala, 2 banheiros, 2 quarlcs,
telefone, armários embutidos a
garagem — Aluguel CrS 2.700
V.nda 300.000. Ver cl o por-
«ciro. Tratar 2 2 1-17 4 0 -
221-1735.

I VENDO ap. living» de elmoco
! I q. mob ii. a;io luxo. b. e eoz.

tt, decor. ot6 teto. 4 p/andar.
I 

Uma ióia. R. S. Clara. 220/301.
i VENDO urgenle apio. q. s. coz.

banheiro, Barala Ribeiro,
668/807 chaves c/ porteiro no
Jocal.
VENDO apto. excepdonrtl,

¦ adaptado de sl. e 3 qtos. para
2 il. e dois qtes. Pintado a
óíeo, cem ar már í ci embutidos,
pito do banh, e cor. em már-
more, cloro tt bem ventilado.
T«m garagem. Preço 180 mil
com 100 e s.ldo em 10 meses.
Ver na Rua Belfort Roxo, 316,
109 an-d. Chaves com port. Tr_-
lar prop. pelo tel.t 287-1169
- CRECI J-ia.4.

Casas e Terrenos

A RUA BARATA RIBEIRO i- SSO
I — Vjndo terreno:/ 8,50 de

fronte por «JOm de fundo. Ir«iar
I 236-1650 e 252-4413 CRECI
I 950. (C

IPANEMA
E LEBLON

COPA - Vdo. ap. 405. S. 2
q. dep. emp. v. p/ cor. 90
mil ent. 40 (ac. R. Barata RI-
beiro, 181. Tr. R. Lucidio Lago,
96 ./ 215, CRECI 1881. Sr.
RAMOS.

COPACABANA - Vendo apto.
503, Duvlvicr, 37, esc|. Copac
vago, quadra praia, 2 s. 3 q.
ban. cor, frente, 120 mil à
vista ou 130 financ, 2 anos a
con.binar. Propriet. local.

COPACABANA - Vendo apio,
803, Siriuoira Campos, 33, Pç.
Serzedelo Correia, lateral va-
go, quadra praia, 1 s. 2 q.
-ímpios, 90 mil à vista ou 100
mil financ, 2 anos a combi-
nar. Ver com porteiro. Tratar
Ditvtyler; 37, epto. 503, com o
proprietário.

JOÃO IOPES IMÓVEIS vende
5 cie Julho I p/ andar 250m2.
Alto luxo, preço 330 mil t
combinar. Tr. 257-1176. Até 22
h._CRECI_2234._

JOAQUIM MADAIL VENDE -
Ap. 816 da R. Felipe de Oli-
veira, 4, c/.l. õ. etc. Bom
financ Tels. 223-4049

-243.6512^ CRECI 748. _
LEOPOLDO MIGUEZ 26 -" 109
and. sossegado sl. 2 ou 3 qts.
dep. empr. gar. na escrit. 60
mil entr. e 70 fin. 3 ,inos. Inf.
257-8861. Batuira. CRECIJ90.

LEME - Vendo apto. R. Roberto
Dias Lopes 59/203 (começa na
Av. N. S. Copac. 12) il. 2
qt. c/ arm. emb., cozinha de.
corada pia aço inox. Banh. lu-
xc, aberluras alum. anodizado,
dependência empreqada Cr$
1)0.000,00 á/v ou comb. Cha-
ves c/ zelador. Tratar 252-2090
c/ propr. Sr. Paulo.

R. BULHÕES DE CARVALHO, 591
ap. 1003 — C quarto, sala, sa-
leta, ban.. coz. e jard. de inv.
Entrada 33 mÜ e 25 mil a

¦comb. Chaves tf porleiro. Tr-1-
_tar_247-2277._
RUA GUSTAVO SAMPAIO ven-

rio exceltnle ap. ? qts • _*•
i. cozinha 2 h.nh.. área de
serviço 7...00 infs. 236-4993
Paulo CRECI 3.108.

RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES
590 - Ap. sala 2 qts.,

deps. pronto. Ver c/ porteiro.
Tal.- 255-3113 r- CRECI 1255._

RUA BARÃO DE 
"IPANEMA 

n*9
130, apto. 601 - Sala, 2 qts.

e garagem, dop. — Vende-se
à vista — Chaves com o por-
tc-íro.

RUA* SOUSA LIMA,:325 -Ap.
101; salão, 4 qts., 4 banhs.
soes. 2 vagas, garagem. Vor
loc... com porleiro - Traiar
255-3113 - CRECI 1 255:

SAIA e qto. conj. c/boa coz.
q banh, iodo aiapclado e de-
corado em prédio de ótima
apreconfação. Visitas c/CORIM

Tels. 236-3551 e 256-4296.
CRECI .3683.

SE VOCÊ. VAI VENDER'l"Ju_i"mõ-
vel. telefone para o nosso _s-
cril. e darc-mos um laudo por*
ftiito com o valor exaio e con-
ctiçõei atuais do mercado imo-
biliário - CARMEN CABRAL

Jayme Farblarz e João Bre*
ves — Corretores oficiais. Tels.
231-0342 o: 231-1011.

SALÃO 2 quart. goe. ban. em
tor, copa-cozinha, e demais
dep, ar-cond., tol. Acabamento
super-lu>o, Entrega Imediata.
Barata Ribeiro, 184 - Ap/304

ROMUI.O MOLEDA - CRECI
147. Tel. 255-3775.

SANTA CLARA, 
~ibí"~-¦*"Ex"ceÍên-

te apto. 1 por and. c/ salão,
3 qtos. c/arm. 2 banhs. soes.
om cor, dep. comp, de emp.
ótima coz. e garagem Cr$ 200
mil à vista ou fínar.c. a comb.
Corretor no local ou MASTER
IMÓVEIS reis. 2361397 e . .
25--6011. CRECI 1399. i

TONELERO, 153 - Aps. novos", I
fte. 2 qtos. salão banh. luxo i
co/. iirea c/ oz. at.. o teto, i
garage, Aceito Cx. Ec, Bco.
Brasil (Vdo. ap. 804 a prazo). [
Baso CrS 110. Ver local c/
CATÃO. Inf. 32-2493. FONTES

CRECI 569.

ARPOADOR • Vendo alto lu-
»o - 1 per andar — Hall so*
ciai e etc vador privativo —
Todo atapetado com ar con*
dicionado — ^alão — 4 quar-
loi com armários embutidos

2 tv-nfu-iros sociais e co-
pa, cozinha com azulejos do-
corado; até o leio — dop .n*
dencias de empregada — area
de serviço com amp'o terra-
ço - vaga de garagem. Pre*
ço CrS 300 000,00 a combinar

Informações Av. Cop..caba-
na n9 1 018. apt? 603 - Tel.:
255;228S_— CRECI _3168.

A UMA QUADRA DA PRAIA -
Praç-i Alm. Belfort V.elrc, 12.
Supdrluxc. Edificio em centro
d* lerreno ¦_! parque Infantil
ledo aiard:nade vendo apt. 280;
mts. finamente decorado st i
muitos armários saião A qts. j2 banheiras luxa uma suifa j
lídi em mármore eepe e coz.
área adega Quar.os p' empre*
grdas e garagem. E' mais uma
oiertí de SILVIO FLEURY. CRE-
Cl 580. Inf. fel. 255-0330 -
255-0524 - 287-4150.

ATENÇÃO — Ipanema vendo
ocupado s/eontr. ótimo apto.
2 salas, 2 qtos. deps. ecmpls.
Var a R. Barão da Torre n9
107-A c.port. Cr* 110. UNIL¦.-. 

i -.,2-8358 José Mau-
rido Ribeiro - CRECI 194.

A DUAS* QUADRAS DÁ PRAÍÁ
Rua Venancio flores. Vendo

ept. 200 mts2 luxo salão 4 qts.
2 banheiras solais copa e coz.
ár«._ c/ tanq. dep. p/ empre*
gadas e garagem, Só 270 míl.
E' ma'j uma oferta de SILVIO
FLEURY. CRECI 580. Infor-
mações p/ tels. 255-0330 -
2550524 - 237-4150. _

ALBERTO DÉ CAMPOS. ÍO -
Vendo apts. primeira locação
frente andar alio ou b.ixo
prontos P'' mer ar. Sala 2 çts.
2 bans. sociais cz. área _f
tanq. deps. p/ emps. e gara-
gem. 5ó 130 mil é mais uma
oferla de SILVIO FlEURV. CRE-
Cl 580. Corretores no local.
Informaçíes pr tel. 255-0330

255-0524 - 287-4150.
A* 50"~METRÕS" - Da Av. Delfim
Moreira, ne Av. Borges Mede'-
ros, 39 — Aptos, salão, 4 quar-
íoi, 2 vagiu qarígem, 2 qtos.
empregade. Es.rjtura prents,
entrega março 73. Construção
IISBÕET'1. Incorpor_ç5o e Ven-
das LISPAN. Tratar tel.
255-4735.-CRECI JJ2..

APARTAMENTO VAZIO - Cl
2 qts. c/ armários, salão, co-
pa-co2. bn. dep. emp. área
c/ tanquo, gar.qem. Prédio p'-
lotis novo. Vende-se 104 0G0
ent. 50.000 prest. 2.000 si. Rua
Barão Torres, 82 ap. 4J0. Cheva
portaria 252-7956, -231-0804
2310994. CRECI 232.

APARTAMENTO*"-- 3 a. ótima
coj. toÜ. banh. dep. emp. nu-
rege, pert.. praia Leblon, pré-
dio centro terreno, la. loc. A
vi-,ta 70. Maio 30, Nov? 73,
30, 70 fin. -.ciados lonqo \-raz_.
Aceito dpto. menor Tiiuca, Zo-
na Su! parte paaamento. P.
Carlos Góis, 219. Tcl. 229-8191.
CRECI 200=.

LADEIRA TABAJARAS 94 ap.
305, vazio amplo ent., sl., 3
ql., dep., cop., coi., vista
montanha 110 mil fin .nc. Ac.
B. Brasil, C. Ec. - Ver local

J._SA__2._!_L63_ ÇiEÇL_L4_;
LEME — Gde. sala 2 qtos. erm.

emb. dep. comp. ar cond.
-0.000 restante Caixa 266-1504^

MIGUEL LEMOS - 79 end.- fren-
te Pço. Eug. Jard. 330m2. 5aláo
escrit. A qts. arms, 3 banh, sl.
almoço copa coz. 2 qts. empr.
2 vagflíj salas de frenie e qts.
do fundos. 400 mil 2 nnos. Inf.
257-8861. Batulra._CRECI 190.

OPORTUNIDADE - Vendo ;óHmo
apio. 1002 Av. Copacabana n°
6 V*r sáb, e dom. 10 -is lóhs.
c/ vestibulo talão varanda 4
gdes. qloi. saião banho copa
cot dep. dç emp, C./_ 700 mil
50% financ. tf Poque CRECI
195. 224-1534 - 221-8100.

URGENTE - Oi. ap. lipo casa
200m2 p. praia, bom p/ crian-
ças, tranq. aros c/ jardim, 1

J__ 3"d. Trat. diroto 236-0569.
VENDE-SE prój<. a prain, apto.

alto luxo dec. c/ 2 sl. 2 qts.
vor. cío 9m, banh. soe. em
mármore, t/ azul. Em cor ,.té
o teto. C/ gar. frenio 2 p/
«nd. 200 mil. __, 256-4346.

VENDO - Apto. 
"coni. 

Rua ¥_rã-
ta Ribeiro, 418/708. CrS 29.000
ma.5 ou menos 3 parcelas, res-
tante projtações Cf$ 240. Ir.
c/proprlel. a R. Almte Gui-
lhen._jl01/202. Loblon._

VENDE-SE" - Aparta-
mento de alto luxo, de
frente. Av. Atlântica,
3150 apt0 701, Posto
4 1/2, salão, 2 quartos
transformado em um,
banheiro em mármore
estatuario, cozinha em
cor, área e dependên-
cias de empregada, to-
do mobiliado e decora-
do, com telefone, gela-
deira, máquina de la-
var e ar condicionado,
tudo novo. Ver no lo-
cal e tratar com o Sr.
Costa na Rua Djalma
Ulrich, 23-A loja. Tel.
236-7781. (C

ARPOADOR - Super-
luxo, um ap./ por an-
dar. 300rr>2 c/ acaba-
mento de primeirissi-
ma. Hall social em már-
more, saleta, grande li-
ving, sala de jantar, tu-
do de frente p/ mar,
toilette social, 3 dormi-
tórios, sendo o do casal
c/ banheiro completo
exclusivo, todos c/ ar-
mários emb. no mais
fino acabamento, gran-
de copa-cozinha c/ ar-
mários, pias duplas,
banheiro de praia, 1
quarto p'/ empregados
c/ ban. completo. Todo J
atapetado e acortinadoí
no mais fino gosto.;
Aquecimento central.
Garagem. Visitas no lo-!
cal à Av. Vieira Souto, j
86. ROMULO MOLEDA.'

CRECI 147 - Tel.
255-3775.
APARTAMENTO d." íüxõT/livino jsl. jantar, 4 quartot c/armt. !

2 bnhs. copa-coi. 2 qtos. _m>
pr. ¦ 2 vgi. garagem. 440 mil i
em 20 meses. Ver c/PLANEJA i
IMOBILIÁRIA. Rua Farme rle
Amoedo, 55 Ipan 227-7596 ..
287-0793 CRECI J/269.

A PÀRTAMENTOS
no Leblon desde CrS;
900,00 mensais - pró-:
ximo à praia e as mon-
tanhas, junto as gran-
des mansões residen-
cias e próximo ao co-
mércio. Av. Padre Leo-
nei Franca, 150, junto
à Av. Visconde de Al-
buquerque. Acabamen-
to de bom gosto, c/
sala, 3 quartos, banhei-
ro, dependências e va-
ga na garage, play-
ground. Obra adianta-
da. Financiamento após
as chaves a longo pra-
zo. Corretores no local
ou nos escritórios da
Construtora Projeto S.A.

Rua da Quitanda,
191 - grupo 402-3 -
Tels. 24 3-8687 e
223-0493 - CRECI

I 502.

APARTAMENTO - leblon. 3
quarioi, dop. tf fiaragom, f/
Caixa -- 10/15 anos tralar loi,
257-5754 c/ D». Wllma ou Sr.
lobo.

ÀPTÕS. de alto 
"luxo,

últimas unidades na R.
Prudente d e Morais,
504, 1 por andar, pré-
dio de 11 pavimentos,
vista para o" mar com
grande living, 3 ótimos
quartos, sendo 1 suite,

banheiros sociais, ar-
mários embutidos em
todos os cômodos, 2
vrigas de garage em
escritura, com boas fa-
cilidades em 24 meses.
Corretores no local dia-
riamente das 9 às 21
hs. ou na CIRAL. Rua
Barata Ribeiro, 428-Lo-
|a. Tels. 236-6303 e
256-8440. CRECI 896.
Corretor resp. Pedro
Abicair.
AVENI DA*" DELFIM 

" 
MOREIRA,

552-3? - Vondo mot. viagem,
frente, sala, 3 ots.. 2 panhs.
dop. comp. garagem mobiliado
c/ telefone. CrJ 630 mil. Tra.
tar: Sr. Câmara 256-2989 -
CRECI 3295.

APARTAMENIO - LÍbTon -~íã".
locação - Alto lu«o - 3 talas4 qlos. - 3 b.inhs - 2
vagss na garagem •- 850 mil
linan.ladoi, Inf. 237-0553 i,
255-1833. D.rcy lo&ü. CRECI
371. 1í. cla«e emjn.áve:i.

APARTAMENÍÒ 
"- ~Lcblon~

..rtlão c' e-toníe em cereieira
3 cifos. c/ Armários, 2 banh.

c garagem. Luxo. 460 mil cm
18 meses. Inf. 237-0553 e
255-1833. CRECI 371. Darcy lo-
pes. ._. elajse em imóveis.

'A * 
N A5CÍ MENTÒ 

" 
SllV A,"" 104*"""-

Prédio novo de 4 andarei —
la. locação, lindo apto. de li-
ving, .ala jentar, 3 bon* qtos.
2 banh. copa-co2. __ep. comp.
de emp. e garagem na escritu-
ra — Cr$ 280 mil _ vista ou
a comb. Corrstor no local ou
MASTER - IMÓVEIS - Tis.
236-1397 e 256-6011 - CRECI
1399.

A NASCIMENTO '.UVA. 537 -
Vista p/ Lagoa, frente — andar
aí:o, luxuoso apfo. sala, 2 otc».
Carm. banh. ccz. dep. comp.
e q_raqcm na escrilirra - Pré-
d»o 4 :ndares — CrS 150 nv!
â v-sta ou a comb. Infs. no
local c'correlor ou rUASTER -
IMÓVEIS - Tis. 236-1397 e
256-6011 - CRECM399.

ADMINISTRADORA LEAL Ven"
de o apto 302 da R. Epitácio
Pessoa 1814 e'4 ots- 2 sis..
2 banh. lavabo 2 v/garagem
elev. priv. Tratar 242-7503 —
CRECI J/402^

APT? PRONTO - leblon - la.
locação. Salão, 3 quartos, 2
banhs. sociais, dep. completas.
Garagtm em ticritura. A uma
quadra da praia. 7 por andar.
luxo. Acalta-sè apto. menor
como entrada. Rua Prof. Arthur
Rumos, 132. Corretor no lo-
cal. Tratir tel. 281-3281.

ATENÇÃO Ipanema — Pronto -
1 a. locação. Salão, sala Hr
jant u, 2 ambientes, 3 quartot
com armários embutidos, 2 ba-
nheiros sociais em cor até o
teto, dtp. completas. Salão ée
festas. 2 por andar. Garagem
em escritura. Luxo. Sinal . . .
60.000,00. Saldo financiado .m
70 meses. Corretor no tocai
até II horas. Rua Alberto dt
Campos, 93. Tratar tel. . . .
281-3281.

ANTERO QUENTAL -' Praça, sla.
2 qts. armários l.-*o, estado de
novo. Urgentí» 120 mil com
Notto - 266-2000 e_247-l948.

A KAIC-IPANEMA -
Av. Rainha Elizabeth,
782 ap. 101 (Arpoa-j
dor). Vende-se duplex ;
c/vista p/mar, c/sala, ;
salão, 4 dorms., 3 i
banhs., copa, coz., 2 '
deps. criada, 2 gara-1
ges. Pronta entrega. |
Ver local e tratar KAIC, }
Rua Carmo, 27 - 9o
and., 25 2-2995,
2 3 1- 1 5 44 e dom. !
227-1154. (CRECI J-72) '

(Ç
A COBERTURA - Vendo na Rua I

Darão dâ Torre, (duplex) tf
qts. . banhs. coes. Salão !

cl 100ir.2 varanda c/ 30m2 co- |
pa-cozinha deps. de empr. ter- j
raço cf 300m2, 2 vagas n_.
qaraciem. Traiar 236*1650 o i
252-4413 - CREO 950. _ (C

AMPLO APTO.""*- Frente, sala 2 I
bons qtos, banh. coz, e W.C.
emp. 90 mii a visla ou 110 a j
prazo. Ver Alberto Campos, 64 j
ap. 201. C/port. Alaor. Trat.
257-9990 e 235-0914. CRECI I
1589. I

ATENÇÃO - Ipanema, la, lo- I
cMção cobertura, 3 quartos
salão, terraço 3 banheiros e
garagem. St. Antônio 236-6347.
CRECI 3111,

ALTO 
" 

LUXO - jTo. a praia,
1 p/_md, la. loc, vazio, cd.

piwls, fachada granito alum. |
p vidros fume, salão, 3 qtoi !
(1 suite) c/arms, 3 bsinh:. de {luxo, copa-coz, dops e garage, •
Ent. 200 mil saldo s/furoí, San j
Martin 1074 ap. 401 trat.
257-9990 e 235-0914. CRECI |
1589.

BARTOLOMEU MITRÉl" 1108* ãp
to. 604 — Vende-se eni prédio
novo — salão, 3 oios. 1 banh.
soe. depend. completas e gara*
ejem vista pára a Lagoa. liif.
no local c/ Sr. Monteiro -
Tramr singery e Açjuir.e —
CRECI 1276. a

3...OL0MEU MITRE, Í74 -
Qusdra da pr_ia, frente p/
pr-iça, 2 grande salas, 3 gtei.
c/arm. 2 banh. soe. copa-coz.
dep. comp. de emp. e garagem

Cr$ 330 rnil a vista ou
a comb. Corretor no locèl ou I
MASTER - IMÓVEIS - Tels.: I
236-1397 e ..56-6011 - CRECI :
J399;
CASA NO LEBLON. Estrada Vi-
digal 513 próxima A/. Nifi-
inovar. Alto luxo c/ 60G.n2 de
construção. Vistí. panorâmica.
Living. Sala Iantar. Ampla sui-
te A qís, c/ arms. 3 banhs.
Piscina, 2 terraços. Garagem
p/2 carros, Depend, emprega-
dd e ch.uffeur. Vazia. Cr$ . .
1.300 mil c/400 mil <ie ilnal
e saldo «i combinar. Ver no
local c Sr. Celio. Int. PRE-
D!AL BtlACAP. Av. Copa 680/
606. Tcl. 2550742. CRECI J-
39-'-

CIRAL vende últimos aptos, de
alto luxo, 1 por andar, pré*
dio dt 11 pavimentos, vista
para o mar, na Rua Prudentt'
de Morais n? 504, com gran-
de living, 3 ótimos quarlos,
sendo uma suite, 3 banheiros
sociais, armários embutidos
em todos os cômodos, 2 va-
gas de garagem em escritura
com 50% de entrada e o sal*
do em 24 meses. Corretores
no local diariamente das 9 às
21 horas ou na CIRAL na R.
Barata Ribeiro, 438 — lo|a -
Tels.: 236-6303 • 256-B440 -
CRECI 896 — Corretor resp.
Pedro Abicair.

CORRETORA; IMÓVEIS -Vttnde
B<.r.o da Torre ap. saU, 2
qts. ban. coz. garaqem e dep.
Inf. 235-4229 e 235-4275. CRE-
Cl 31.

COBERTURA em Ipanema espa-
tflcuUr *- A ex colonle preço
380 mil em 2 anos. Novo, —
Terraço com 50 metros, am-
pias dependoncias e garagem.
Chaves com a PLANEJA IMO.
Ainoodo, 55 Ipan. 237-7596 -
287-0793 CRECI J/369.

COBERTURA 
"luxo"'rnagnilTc. 

-
quadre praia - 1 . suíte, 2
dorm». salão e tl. Jantar amplo
co e facll. DL. IMÓVEIS
lerraço. Preço CrJ 550,000 tro-
237-6630 - CRECI 1727.

CORRETORA IMÓVEIS - Vende
1'rud. Morais, Cobertura super*
luxo 600m2. 860 mil. Faci. Inf.
235.4229 «233.4275, CRECI 31.

CIRAL vendo R. Bartolomeu Mi
tro oxcol apto, hall sl 2 c\\\
banh azul. até o teto ampls,
deps. e aar/ escrit. Pço, 130
mil financiado. Tratar ClRAl
B, Ribeiro 428. Tel. 236-6303
o 2-6^11440 CRECI «96 D-53.

CIRAL vendo 
* 

R. 
"Allitirto 

de
Campos ót apto. 50rn2 qt .-.!
sep banh coz compls o gara-rje.
í-.o. 60 mil com 30 mil entr.
609,20 p.' mês, Tralar CIRAL
B. Ribeiro 428. lol. 236-6303

'» 256-440 CRECI_.9_B.21.:.
DXPLENOIDO ajurUmenlo ém
Invejival localliacio - C/3S0
ml c/|d, Inv, amplo salão, st.
jantar, biblioteca, 3 quarto, c/
ilm,. (1 .ult* c 40m3), 3

banhs. adegi, <np„.<oi. dis-
pensa, deps. compls. • gara*
qem p/3 cirrci. 500 mil em
30 meses. Vor e/ PIANEJA
IMOBILIÁRIA. Rua Farme de
Amoedo, 55 Ipan 337-7596 -
287.0793. CRECI J/369. ..

EXCELENTE apartamento novo
no leblon - Rua Prof. Artur
Ramoi, 163 (junto A. Ouen-
tal). Um magnífico satâo, 3
quartos (1 suite), 2 bnhs., 2
vo». .aragem. Preço itimo 360
mil. Ver no local • tratar na
PIANEJA IMOBILIÁRIA. Rua
Farme de Amoedo, 55 Ipan ...
237-7596 387-0793. CRECI J.
269.

ESPETACULAR npt9 novo fremõ,
c arm, salão, 3 q, copa-coz.,
2 bí,nh. deps. qar.. R, Caning,
33 c/port. - 236-0841 - CRECI
3055. _

GRÂN*DE 
""SAÍA 

- Saleta, 2
quartos c/arm. ban, comp. co-
zinha» área e garage escrit.
Tudo muilo claro, pront;. entre-
oa Ver Atoullo Paiva, 209 —
.13. 701, esq. e/ Afranio M.
franco. Vendas ROMULO MO-
LEDA. CRECI 147. Tolel. . . .
255-3775. _

GAL. ARTIGAS* - 2a. quacira"",
visia p/ o mar duplex c/ter*
raco, 2 salas, 3 ou A dorm.
2 banh. 2 toilete;, dep*. gar.
prlvat. deixe lustres, tapetes e
cortinas. 500 mil a comb. . .
246.4309.j:RECI J2393. _

IPANEMA - Castêjinho, lio.
praia, lindo ap. ..lapetado, sala,
2 bons qtoi e/arins, banh, coz
e deps. Pagto 2 anos s/juros.
Prudente Moraes 10 ap. 205.
De 10 às 17hs. T. 257-9990
e 235-09l4;_CRECM589.

IPANEMA -~ Rua 
"firmi" "de

Amoedo, 140. Ou.no esquina
de Nascimento Silva. Obra iá
em final de massa branca. —
Para antrega «m 6 meses. Oti*
mos apartamentos de sala, va-
randa, 3 quartos, 2 banheiros
sociais e copa.coiinha azule-
jados >m cer alé o teto, lou-
<as em cor, dependências
completas de empregada e va-
ga de garagem em escritura.
Pridfo sobre pilotis de mar-
more com l.ig.s e jardins de-
corativoi. Fachada em pasli-
lhas. Preço 265.000,00 com «i-
nal de 5.300,00 e mens.lida-
des de 1.<I55,00 financiados
•m 80 meses. Sem necessida-
des de comprovar a renda
familiar. Por conta dos Incor-
poradores os eventuais aumen-
tos dos materiais de constru-
ção e mão de obra. Constru-
ção com a garantia de RIBEN-
BOIM ENGENHARIA LTDA. -
Não perçj esta oportunidade.
Vá hoje mesmo ao local até
as 22 horas, ou diretamente
em nossos escritórios a Av.
Rio Branco, 156 grupo 801
Tels. 332-3428. 222-8346,
222-5793 , 252-8774, ou' eni
Niterói a Praia dt Ic.r.i, 177
laja. Tels.: 2-3063, 2-4298 ¦-
2-4135. JULIO BOGORICIN -
CRECI 95.

' 
._QNEMA r 

V1'eo"d'' d" ''¦'-•-'.

Senhora da Pai, com vista para
ç> 

mar . a lagoa. Financiamen-
Io em 34 meses a preço fixo
jrreamstav.l, ,em juros . semCorreção Monetária em contra-lo. Sem necessidade de com-
provar a renda familiar. Aptos
de salão, 3 quartos, 3 banhei-
ros sociais, copa - coilnha, de-
pendências completas de em-
pregada, vaga de garagem emescritura. Entrega rigorosa em
10 meses. Obra jã na 3a. laje,
acabamento de luxo com ba-
nheiro social em aiulajos de-
corados ate o teto. Copa.coii-
nha • irea d« serviço azule-
tados alé o leio, todo com
pintura j óleo, pisos em ce-
ramf-ta vitrificada, Esquadrias
em cluminio. Informações no
local ali às 22 horas, inclusive
aos domingos, ou diretamente
em nossos escritórios - Av.
Rio Brinco. 156 - Grupo 801Tels.: 232-3428. 222-2793
232-8346 e 252-8774, ou em
Niterói á Praia de Ic-rai, 177loja - Tels.: 2-3063. 2-4298,
2-4135. JULIO BOGORICIN -
CRECI 95.

IPANEMA - Um por
andar. Qu_se prontos.
Os melhores apts. de
salào, sala, 3 qts., 2
banheiros, dependên-
cias e garagem. Cera-
mica italiana, azulejo e
cerâmica decorados na
cozinha, mármore nos
banheiros, playground
e salão de festas. Es-
quadrias de alumínio e
vidro fumée. Venha
ver e conversar conos-
co. Rua Nascimento Sil-
va, 177, entre Monte-
negro e Jonna Angéli-
ca. Tels.: 242-7035 e
265-9876. CRECI 679.
IPANEMA - Rua Barão da Ja-

guariba, 220. Prontos. Muito
luxo e muito bom gosto. 1
apto. por andar de salão, 3
dorms. c/ arms., sendo 1 sui-
le, 2 banht. de alto luxo, co-
pa-cozinha com kitch. e arms.,
irea de serviço, deps. « ga.
ragem. Nada igual no gene-
ro. Preço* e condições de pa-
gamento excepcionais. Preços
a parlir da 420 000,00. Ver
hoje no local até 18h. PAN-
IMÓVEIS - Rua Marquês de
Abrantes, 11, tol. 265.9876 até
22h ou Rua México 119, gr.
801. Tol. 242-7035. CRECI
J-308.

IPANEMA* ~ Ru," 
"Nascimento

Silva. Luxo, apto. pronto de
2 salas, 3 qtos. _l arms. 2
banhs. sociais, copa-cozinha,
deps. e garagem. Prédio do 5
pavimentos, 1 apto. por andar,
pilotis suspensos, salão de
festas etc. Preço 420 000,00.
Pttqum.. entrada e o saldo em
24 meses. Chaves hoio na
nossa loja à Rua Marquês de
Abrantes 11. Tel. 225-8664 até
33h. PAN-IMOVEIS - Rua Mé-
xlco, 119, gr. 801. Tel. . . 

'.

342-7394. CRECI J-308. ..

IPANEMA - Entrega
em Dezembro. Luxuo-
sos apartamentos, 1
por andar, varanda, 2
salas, 3 quartos (sendo

1 suite c/closet), 2 ba-
nheiros c!piscina, co-
pa-cozinha e garagem.
Financiamento longo.
SOCICO. Ver diária-
mente à Rua Prudente
de Morais, 1474. Tel.
267-5998 - CRECI
2027.
IPANEMA J Salio 3 qts. (I

suite) c/ urm. 2 banh. dep.
qar. luxo - NELSON ALBU-
QUEROIJE IMÓVEIS. R. Ti-ixwa
Molo 31 ii. Ip»n. 287-1748 o
767-7245 até 21 hs. CRECI 722.

IPANEMA - :Oportunidade rara
Alio luxo la. loc. slão. 3

qts. flniplos c/ arm. 2 ban. ci.tr.
decorado, instalado, pronlo p/
morar - NELSON ALBUQUER-
QUE IMÓVEIS. Rua Teixeira
Melo 31 lj. Ipan. 287-1748 e
267-7745 até_21Jis.CRECI 732.

IPANEMA*"*- Vendo a*pl9* 309,
Epitácio Pessoa, 786, sala 3
quartOB, com armáriot, dep'.n.
de empregada.

IPANEMA Vunclo hoje 2 sll.
4 ctti, 2 banh. dep. emp. gar,
v/mar 2 qd. Apenas 300 mil
NELSON ALBUQUERQUE IMO-
VEIS. R. Teixeira Melo 31 li.
Ipan. 287-1743 11 267-7245 nt*
21 hs. CRECI 722.

IPANEMA - Jóia na 
"R.ilnha "Élí-

znboth c/ hIBo jard. inv. m_r-
more3 qts, c/arm, dep. emp.
oar. NELSON AlBUQUERQUE
IMÓVEIS Rua Teixeira Molo
3 l|. 287-1748 e 267-7245 ató
21 hs._CRF.CI 722.

IPANEMA - Rua Nascimento
Slfva, 37. Juase esquina de
farme de Amoedo. Apenas 2
por andar, Ótimos aparta-
mentos.com varanda, salão, 3
quartos, 2 banheiros sociais e
copa-coiinha nzule|ados em
cor ali o telo, louças em cor,
dependências completai de em-
pregada e voga de garagem em
escritura. Prédio sobre pilotis
da mármore com lagos « {ar-
dlns decorativas. Fachada nm
pastilhas. Entrega em 12 (do-

| zo) mosos imprctor.volmento.
Sinal .1 partir de 5.100.00 •
prostacões monsals desde ....
1.795,00 (equivalentes a um
aluguel). Financiamento em ...
80 mesas. Som necessidade de
comprovar a rtnda familiar. -
Por conta do Incorporador os
eventuais aumentos dos mate-

I riais de con.trução n m_io-dn.
obra. ConttrueÜo ci.m a qa-I rantia de RIBENBOIM ENGE-

' NHARIA LTDA. Não perca ••¦
ta oportunidade. Vi ainda ho-
je ao local até às 22 hom
ou diretamente em nossos es-
critérios à Av. Rio Branco, ...
156 grupo 801. Tels. 232.3428,
222.8346, 232-2793 • 253-8774,
ou em Niterói a Praia d. Ica.
ral, 177 loia. Tels. 3-3063, ...
3-4398 e 2-4135. JULIO BO.
GORICIN. CRECI_95.

IPANEMA - A uma quadra da
praia. Rua Prudente de Mo-
rais, 1256. Entre Maria Quite-
ria e Garcia D'A vila. Ótimos
-ip-rtamcnto. com salão, varan-
da, 3 quarlos, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinha azulejados
em cor até o teto, louças nm
cor, dependências completas do
empregada o vaga de garagem*ím escritura. Prédio sobre pt-lotis c/ lagos • jardins deco-
rativos. Fachado em pastilhas.Para entre-ga em 9 meses im
pr .teriv.lmonto. Sinal de 
5.300,00 e mensalidade, de ..
1.655,00 (equivalentes a um
aluguol). Sem necessidade d»
comprovar a renda familiar. -

I Por conta do incorporador os
eventuais aumentos dos mate-

| riais do construção e mão de
] obra. Construção com a ga-
j rantia de RIBENBOIM ENGE.
j NHARIA LTDA. Náo porca esta
! oportunidade. Vi hoje mesmo
, ate as 22 horas no local, ou

diretamente em nossos escri.
. torios _ Av. Rio Branco, 156

q-upo 801. Tels. 232-3428
j 

252 8346, 222-2793 e 252-8774,
ou em Niterói . Praia da lt_.
ral, 177 loia, Tel..- 23063,

, 2.429S e 2-4135. JULIO BO-
| 

GORICIN. CRECI 95.
! IPANEMA - Alto luxo 1 T/
\ and. salio 3 qts. c/ „ms. (|
! suite) 2 banhs. dec. eopa-coi.
! dep. emp. novo 430 mil a
I comb. cl propr. Tel. 267-2654
I R. Joana _Angélica 221.
[ ÍPANEMÃ - Vendo à R. ÃlbêT**"

de Campos, 10 ap. 1707 c/ 2
qts. sala, banh. coz. -dsps. em-
prvq. apto. fronte, la. locação
Outros dítílhes c/ SÉRGIO
CASTRO IMÓVEIS - R. BaraM

! Ribeiro. 396 s'208 - 256-37.8
| 

- 235-'585- CRECI 72.

, IPANEMA - PRAÇA DA PAZ- Vdo. apto. c/ sala., 3 qts. 2
banhs. dep. empreg. e garatiemem box priv.it. pço. 250 a

; remb Tels. 2.17-6S29Í 331-6758
231-1214 - CRECI 905.

IPANEMA - Vende-se Rua João
Lira. salão com 53m2, 3 a'o;.
e/3'mários emb. dep. de emp.
e garane, pre-o 460 mil .

i comb. Trat. no Rio c' Judith
j lei. 227-9681 ou Petrópolis
| com Ferreira tel. 42-1898 (CRE-

Cl 219 ]03._regA__
| IPANEMA - Rua Montenegro

71. Espetacular ap. frente um<_
! qrira. praia salão sl. iantar 3
j oís. c/arms. já prontos sinteco
j 2 bonh. luxo piso márm. dep.

empr. 2 vagas na escrit. amplo
i pjay oround suspenso la. ha-
• bit. ed. cenlro terreno. Correr.
I no local até 17 hs. Inl.

-i7__!_-____!___„ _____' 90.
! IPANEMA - Vendo na Rua Pru-
| 

den'c de Morais 1.800, aparta-
mentos novos em prédio do
luxe, -finamonro decorados.

| prontos para morar, hall, li-
; vmg, grande salão, lavabo, 3
! quõrtos grandes c/ armários
| embutidos, 2 b:nheiros de lu-
i xo, copa « cozinha c/ arrná-
| rios, 'grande 

área de serviço,
| 2 quartos de empregada, g.ra-
; qem etc. Ver no local c/ por-
| teiro Sr. Osvaldo e tratar com,
; MARIO CALDAS pelos t'Is
; 238-1402 e 2228123 - EC,"RI-
I 

"IORIO 
0E GASTÃO MACÍEL

! E ADOLPHO GRAÇA COUTO¦ CRECI -J-349.

; IPANEMA - Cobertura duplex
luxo fora do série, prédio novo,
living grando, lorraço, sala

j ianlar, 5 quartos, 4 ban. so-
ciais em cor, cozinha, 2 áreas
serviço, 2 qs. emp. e 2 gara.

! gens. Proço 800 mil em 20
I mosos. Tratar fono 287-2338.
| CRECI 11J7J
^ IPANEMA ~ Sala e I. qto;:cou
| banh. deps. 60 mil ver R, Al*
I berlo de Camoos, 25 ap. 110
! inf. cl FROSINI tel. 247-7529
| CRECI 552.

IPANEMA" - v"ende.e**"cr*ap"o".
502 da Rua Gomes Carneiro
n9 65, c,' saleta, 2 salas, 4
quartos, 2 banhs. sociais, co-
pa-coz,, depend. de empreg.
e vaga na garagem. Ver cha-
ves cf porteiro. Tr_tar c/ Sr.
Rubens. Tel. 257-3107, dias
úteis depois de 19 horas, sa-
bados, domingos e feriados -
de-12 ,8 17 horas.

IPANEMA - Vondo apto. suite;
dois quartos, 2 bnnh. salão,
dep. CrS 310 mil. 76 meses.-Tel" 267-H 76.

IPANEMA — Compro apto. cie
3 q. e demai. dependên:!as,
ou de 2 q-, sendo qrande e
com copa. Dou cemo entrada
ou p.rfe de pagamento apio.
3 q„ no Méier cem fino acaba*
mímio. Direlo com prop. —
28J:5493.

IPANEMA - 3 qts.' sala, 2 ba-
nheiros, garagem. Vendo. Pte,
Morais, 11B4/101.

JOSE' LINHARES : - Ed.. peq.c'elov. gar. 3 qls. (arm. emb.)
di-p. compl. 250 mil, ICO mil
entr. s/40 mese? _/ iuros. Tel,

_238-6644._
J*OAO LOPES1 IMÓVEIS - Vende

2 qts. c/arm. 2 sis, dep, emp,
área Ctanque. 110 mil Dias
da Rocha 71/804 - 257-1176.¦Arlé-22--h;;CRECI 2234. __

JOÃO LIRA - Belíssimo apto.
salão de 50m2, 3 grandes qtos.
c/arm. 2 banh. toe. de luxo,
copa-coz. dep. comp. do emp.
e garagem - CrS 360 mil à
vista ou fin. nc. a comb. Infs.
MASIER IMÓVEIS - Tis.
2361397 _ 25--6011 - CRECI
1399.

JOSE LINHARES" - 39 
'indTqdTn.

praia I p/and. A pavs. facn.
márm, 2 sis. 3 nts. armi. 3
banh. copa-coz. 2 ais. empr.
ímpia írea qar. 450 mil comb.
757-3861. Baluira. CRECI 190.

LEBLON - Rua Rainha Guilher-
mina, 90. Pronto. Alto luxo.
Apto. novo de 2 salas, 3 qtos.
2 banhs. sociais, copa-coilnha,
deps. e garagem. Frente. Qua-
se na praia. Preço 250.000,00.
Pagatuunto om 40 ms. Vor ho'*
ir no local ató 18 hs. PAN -
IMÓVEIS. Rua Marquês de
Abrantes, 11. Tel..- 265.9876
eté 22 hs. ou Rua México, 119
Gr. 801. Tel.t 342-7294. CRE-
Cl J.308.

LEBLON --Q, prala.ivailosalio,
s. ianlar, s. intima, 4 qtos,suito, 3 banhs., 2 qtos emp.
copa-coz, d-SC-õnsa, piscina, ga-
rage. Visitas 236 6347. CRECI
3111. _

IEBION - Vendo.-Alto: luxo,
Frente. Apenas 2 p/andar —
Sal5o, sala do? jantar, 3 ou 4
n''<trtc., 3 banheiros sociais,
copa e cozinha c amplo área
de serviço com a/.uleíos deco*
rados dep, ..mpregada e gn-
ragem. - Inf. Av. Copacabana
1018.603. Tcl. 255-2285. CRECI
3168. _

LEBLON - Vende-se"ótímõãph
c/ 3 nio. salào visia p/mar, 2
v.lgas garage. Visita hoie e
amanhã. R. Carios Góis 234.
CRECI 2320.

IEBLON - Novo junto
Campo Flamengo c /
vista lotai p/ Lagoa.
Transfere-se por 50 mil
(parcelado) contrato en-
trega dezembro. Am-
pio apto. 3 quartos 2
banh. salão dem, dep.
com garage — Ótimo
negócio. Tratar direto
c/ proprietário Sr. Ma-
chado. j"one 221-3776.
LEBLON — Entrega ilme-
diata. Vendemos 1 por
andar. Acabamento de
luxo, esquadrias d e
alumínio, vidro fume,
2 salas, 3 quartos sen-
do I suite, 2 banheiros
_/ piscina copa e cozi-
nha, de pendências
completas, garage in-
cluida no preço, luxuo-
so hall, play-groud sus-
penso, vista p/praia,
prédio recuado da rua,
financiamento longo.
Informações diàriamen-
te à R. Almirante Gui-
lhem, 2 18. Garantia
SOCICO. Tels.
267-5998 e 267-9535
¦- CRECI 2027.
LEBLON - Espetacular-*:/ ialio

4 qts. {I tulte) 2 ban. dep. em-
preg. rjar._qe alio luxo. NEI-
SON ALBUQUERQUE IMÓVEIS.
R. Teixeira Melo 31 li. Ipan.
287-1748 e 267-7245 ate 21 lis.
CREC. 722.

LEBLON - Visconde de
Albuquerque, junto da
praia particular vende
diretamente apto. am-
pia sala, escritório três
grandes quartos c /
armários embutidos de-
mais d ependências.
Aceito propostas e in-
clusive aceito transfe-
rência saldo devedor
com Caixa Econômica
como parte pagamento.
Marcar visitas. Tel.
247-3913.

LEBLON — Vendo apto, 2 talas,
? quartos, 3 armários embuti»
dos * est-tnte de |acarand_i fa<
brlcedo por Samural, 2 banhei-
ros, cozinha Qrande e uopnn*
ciências completai. Vor Av.
Ataulfo do Paiva 80 «pt. 813,
Preco Crí 270.000,00 a com-
binar pelo tol. 267-3006 o
224-2428. _Oh«vo_com porteiro,

LEBLON 
"•- 

Ap".. c/2* n. «álã
d.p. . rm..-itr. garftge na escri-
tura. Tratai c/ proprietário --
Ataulfo do Paiva 23/803. Tel.
247.4165.

LEBLON - Vdo7 ap."»l. 2 qtl.
dep. gar. 100 mil fin, 2 anos.
T. P. Ver R. Rodrigo Otávio
177/ 304. cl port. 255-1203
CRECI 401.

LEBLON — Preco lançamento
maio 71 Visc. Albuq. 159 andar
frrtnto viila p/mar ialSo 11.
jant, A qta. 3 banh. dop. 2
vagas. Entreqa em de;. 73.
Sem lucro 335 mil bem facilit.
Inl. 235-03! 3. Batulrn CRECI
190.

L-BION _~i". 
" 

-""Vendo 2 «Is.
grandes, sala, depend., edif.
.' a lavador, (rente - 29 andar.
f_5ni2 - 65 rnil à vista, urgente

_7joli_236-3869_:-_CRECI 807-_

LEBLON - Junto à
praia, em frente à pra-
ça — Excelentes aptos,
de sala-living, l e 2
quartos, banheiro, cozi-
nha, depends. comple-
tas e garagem opcio-
nal. Todos indevassá-
veis, descortinando
deslumbrante vista per-
manente para a Lagoa,
montanhas e mar. Aca-
bamento de luxo sem
similar. Elevadores
Atlas. Oferta única na
Zona Su.l Sinal e escri-
tura: C r $ 9.300,00.
Mensalidade CrS
1.260,00. Entrega con-
tratual em 14 meses.
F i nanciamento direto
em 55 meses. Infor-
mações e vendas no lo-

RUA PRUDENTE DI MORAIS -
1757 quadra d» ..ia, sele, 2
qts, dtp. Ver local trater lona

. ??__.!!_:.__ KJJ s55._
5E VOCÊ vai vonocür sou Imo-

vel - "Itilefone 
para o

noito es:rt9 . daremos um
laudo perfeito com o valor
r-xato e cowliçòos aluais do
murcaclo Imobiliário - CAR-
MEM CABRAL - JAYME PAR.
BIARZ o JOÃO BREVES - Cor.
retoro» oficiais. Tel. 231-0342
o 231-1011._

SE VOCÊ DESEJA urri
lugar ao sol, Ipanema
terá um lugar reserva-
do para você. Prudente
de Morais, 1194. Pré-
dio de 12 andares, um
por andar, 2 salas, 3
quartos (I suite), 2 ba-
nheiros sociais, dep.
c o mpletas, garagem.
Acabamento de luxo,
vidros fume, esqua-
drias de alumínio. Vista
para o mar. Preço fixo.
Cr$ 17.500 na escritura
e o restante financiado
em 100 meses. Entrega
em 12 meses. A SOCI-
CO é a empresa que
mais rápido constrói na
GB. Venha ao Stand na
Prudente d e Morais,
1194 ou telefone:
267-9535 - CRECI
2027.
VENDE-SE -" Ap. 303 luxo R.

Timóteo de Costa, 250 c-talão,
3 q., 2 banh. 2 q, amprega-
da. Vor exclusivamente sába-
do e domingo dai 10 is 12.
Tratar c/proprletérlo. Ttl.
243-6818 das 14 àt 18,30 bo-
_ra_.
VIEIRA SOUTO -. Maravilha e/

2 salões A qts. 3 banh». 2 qls."it. 3. garage, alto luxo, fine.
construção. - NELSON ALBU-
QUERGUE IMÓVEIS. Rua Tel-
xeira K\t'o 31 II. Ipan. Tel.:
287-1748 e 267-7245 ati 21 ht.
CRECI 722.

--I j, ao ! VIEIRA SOUTO - Vdo. apto.cal da obra. Av. Barto-i luxo, c/ 450 m_. ia». «1.
toda ftt. 4 qtt., c /arms. sa*
la int., 3 banhs. cos, imir.
2 qts., banhs, «mpreg. lav. 2
vgs, gar. Ar cond. central. —
Tratar hora lei. 249-3074
247-9319 (sab. * dom.) - Tel.:
232-1886, teg.-lelra e/dtantr.
CRECI 3 293 - Nilton Mor.i-

LEBLON — Esplendida oporiunt*
dade pare quam quer morar
bem. Ótimo apartamento c/li-
ving 3 quartos c/arms. banh.,
ampla coz. e deps. compls. e
g.r.q-m p/2 carros. 180 míl
em 2 anos. Ver e/ PLANEJA
IMOBILIÁRIA. Rua Farme dt
Amoedo. 55 Ipan 297-7596 -
287.0793._CRECI J/269.

LEBLON - Na 2a. qua-
dra da praia. Rua Rai-
nha Guilhermina, 90.
Dois banheiros para 2
ótimos quartos, linda
sala, dependências
completas e garagem.
Todos de frente, quase
pro ntos. Pagamento
em 55 meses. Obra
com o selo de garantia
SERVENCO. Corretores
no local até 18hs. ou
r>elos tels. 265-9876 e
242-7035. CRECI 679.
LEBLON - Vdô". vaiio, ap. dõ

luxo, rriílhor ponto do bairro,
c/ salão, 3 qtos. (arms.) er
refrig. em todas as peç_s, 2
banh.. copa-coz. dep. emp. ga-
rageí... Visia para a Av. Delfim
Moreira. Ver na R. Carlos Góis,
64, Chíves no local. Inf: ABES

CRECI J-364 PEDRO DA Sll-
VEIRA. Tratar Av. Rio Branco,
156 gr. 908/10. Tels.: 221-5043

222-5814. (andar alto). Imó-
veis. em todos cs bairros. Fa-
ça-nos uma visita.

LEBLON - Oferta rara
e única na Zona Sul —
Excelentes aptos, dl li.
ving, sala de jantar, 3
qtos. (1 suite), 2 ba
nheiros sociais, de-
pends. completas e ga-
ragem privaiiva. Ed. de
alto luxo em centro de
terreno 1 080m2) com
pilotis elevados e ajar-
dinados com play-
ground, sauna e pisei-
na. Preco Cr$ 
140 655,20. Sinal e es-
critura: Cr$ 9.000,00.
Entrega contratual em
20 meses. Financiamen-
to direto em 60 meses.
Informações, plantas e
detalhes na Av. Barto-
lomeu Mitre, 254 (esq.
de Ataulfo de Paiva)
diariamente de 9 às
22hs - Tel. 287-0261
ou em nossos escrito-
rios CONSTRUTORA
SANTA ISABEL - Av.
Graça Aranha, 326, 10°
andar (Dep° de Ven-
das). Tels. 222-3419 -
252-9929 e 242-1723
- CRECI 384. (C
LEBLON — Sua chance no le-

blon - Sla. 2 qts. c/ arm.
dop. emp. gar. Aponas 120 rnil
NELSON AlBUQUERQUE IMO-
VEIS. R. Teixeira Melo 31 li.
Ipan. 287-1748 e 267-7245 alé

_21 hs. CRECI 722.

LEBLON - Um edificio
como o Sr. sonha —
Próximo da praia, ape-
nas 1 apt0 por andar,
acabamento de luxo.
Visite hoje mesmo nos-
so stand de Vendas à
R. Alie. Guilhem, 215
e veja a planta deste
apto. com living, sala
de jantar, 4 quartos, 3
b a nheiros, copa-co_i-
nha, 1 ou 2 quartos de
empregada e 2 vagas
na garagem. Condições
de pagamento de 24
até 70 meses, mesmo
o Sr. já sendo proprie-
tário. Construção d a
Chozil Engenharia S/A.
Vendas de Júlio Bogo-
ricin Imóveis S/A. Av.
Rio Branco, 156 grupo
801, Tels. 224-1717 e
252-2701. CRECI 95.(C
LEBLON - Av. Ataulfo de Pil.

va, »p. 701 • 803, ll., I qts
arm. emb., garagtm, etc Cri
1.10 000. CRECI 1 490. Tel.t
225-6092.

omeu Mitre, 254 (es
quina Av. Ataulfo de
Paiva) diariamente das
9 às 22 horas - Tel.
287-0261 ou em nos-
sos escritórios. CONS-
TRUTORA SANTA ISA-
BEL — Av. Graça Ara-
nha, 326-10°. (Dept0
de Vendas) Tels.
222-3419 - 252-9929
- 242-1723 - CRECI
384. (C
LEBLON - Vendo aot9. frente,

cf «ala, 2 qts. dep. comp. c
garagem. CrS 50.000 entrada,
saldo fin. 256-176*?.

LEBLON - Etq, Delfim Moreira
lado sombra. Hall social, Li-
ving granda, biblioteca, sala
jantar, 2 quartos (podendo vol-
tar 2 qi. i*m obras), armários,
closvd, costnha grande, 2 qi.
•mp. 2 garagtm. 300m2. Pr*-
co m2 Copacabana em pleno
Loblon, Linda vista. Preco 550
mil em 20 meses. Tratar fone
287-2338. CRECI _U87.

IEBION - 
"Cobertura, 

450m*r,
habite-se em outubro, 1 por
andar, luxo, 700 mil, R. Sam-
baibe, 479 inf. cl FROSINI tel.
247-7529 CRECI 552.

LEBLON -Vendo apto". 1203
Ed. Guanajuato, antiga praia
do Pinto, sala, 3 qtos., dois
banhs. dep. empreg. Magnifi-
ca vista p/ o Jóquei. Tels,:
222-5502 e 222-0705.

LEBLON - Excelente apt., an-
dar alto 3 q. sala e demais de-
pendências. Vendo cu troco
por menor. Av. Ataulfo de Pai-
va, 50, apt° 1601-CJ.__

LEBLON — Quadra da praio, no-
vo A qts. 2 salões, deps. com-
pletas e benf. Exe. condições
de venda. lei. 267-9534.

LEBLON — Vendo pronto para
morar frente claro saio 2 qtos.
deps. completas gar. 115 mil.
40% entrada 60%, financiados
ver e tratar. R. Capitão Ce.dr
de Andrade 168 .ip. 905.

LEBLON - Apt. 3 qts. sala 2*
banhs. dep. comp. emp. gora.
gem linda vista Lagoa. 70 mi!.
Saldo combinar. 26Ò-65S0. CRc-
_i-3J____

MAGNÍFICO APTO. em ed. dê
apenai 2 p/ andar c/ salão,
3 qls., 2 banhs. soe. cm côr,
copa-coz., dep. empr. e ga-
ragem. Ver na Rua Bartolomeu
Mitre 1.084 apto. 801. Tratar
p/tels. 221-4139 e 222-9514 -
CRECI 1773.

NO LEBLON, O Mar -
rua Almirante Pereira
Guimarães, 32, quadra
da praia. Sala, sala jan-
tar, 3 ou 4 quartos, 2
banheiros, dependên-
cias e duas vagas de
garagem. Corretor no
local. KZA EMPREENDI-
MENTOS. CRECI 1806.

(C
NASCIMENTO SILVA, 477 - Ái.

to luxo, la. locação, _pioõ c/l
salão e sala dc iantar, 3 mag*
nificos qtos. copa-coz. 2 bann.
soe. em márm. dep. comp. de
emp. grande .-írea de serv. e
yaratjem - CrS ,400 mil linonc.
em 20 mG.es. Corretor no local
ou MASTER - IMÓVEIS -- Tis.
236-I397 e 256.011 - CRECI
1399.

OPORTUNIDADE - Amplo apar-
tiimento c/2 talas, 3 quattos,
banh. cox. deps. compl». Ape-
n.i 140 mil em 24 moses. Ver
c/PLANEJA IMOBILIÁRIA. -
Rua Farme dt Amoedo, 55 —
Ipan. 227-759* 287-0793 CRECI
1/U1.V*

PRONTO EM IPANEMA - U.
locação. Sala, 3 quartot, 2
banht. sociais tm cor, dtp.
rompletas, garagem em etcri>
tura. 1 por andar. Esquadrias
da alumínio. Luxo. Salão dt
festas. Entrada facilitada, sal-
do financiado a longo praio.
Rua Albtrlo dt Campot n? 85
Correior no local até 18 ho-
r»s, Tratar tel._281-3281._

PRAÍA LEBLON - Pridio novo.
4 pavto. alto luxo, *?lão, 3
grandes qtos. c/arm. sendo 1
suite, 2 banh. em márm. copa-
coz. ó*p, c/2 qtos. de emp.
2 garagens - Av. Delfim Mo-
reira. 192 - Corretor no local
ou MASTER - IMÓVEIS - Tis.
236-1397 _ 2566011 - CRECI

PRUDENTE' MÕRAÍ5 - Etpetacu-
lar apto. duplex c/300m2, (ren-
te, 3 s.-lões, grande copa-coz.,
4 bons qtos. c/arm. 2 bonh.
soe, .ímpias dep. comp. de
amp. e área dc serv. q_r.qem
pl3 carros - CrS 280 mil 9
vista ou financ. a comb. Infs.
no local c/corretor ou MASTER
- IMÓVEIS - Tels. 236-1397
e 256-011 .H CRECI 1399.

PRAÍÁ IEBION,- Edif, novo
um p/and. 4 pav. pilol. tuper*
luxo 430m2 benfeitorias real
valor. 2 vanas qar. Salão sl.
iont. escrit. 4 qts. 3 banh.
257.886l_L_Batuir_a._CRECI 190.

QUADRA DA PRAIA - Otlmo
apai tamento dt fronte c/living
sl. iantar, 2 ou 3 quartos </
arms, banh. coz. « garagem.
263 mil em 2 anos. Ver c/
PLANEJA IMOBILIÁRIA. Rua

VENDS. ESPETACULAR op. dê
sala e quarto «eparades, demais
deps etc. Somente 2 p'andar.
Ed. novinho. Apenai 35 mil
ent. e 35 mil em dris anos,
Ver na Av. Ataulfo de Paive,
348/202 Chaves c/ porteiro

.e tratar em D. BRUM - CRECI
2535. Tels. 236-3632, 236-5751.

VIEIRA 
'SOUTO 

- Finafd."co"ni"
tando — Living, talão, 4
quartot 3 banht., todat at de-
pendências dt um régio apar-
lamento. Ver c/PLANEJA IMO-
BILIARIA. Rua Farme d.
Amoedo, SS Ipan 227.7594 -
287-0793CRECI J/269._

VIEIRA" SOUTO," 472 -" ap. 102
Vendc-»e salão, saleta, 3 qtt,.

2 bnnh. varanda decorada. Tel,
_24717320.__ ________
VIDIGAL - Vista p/ mar - Ov-

píex 89m2 sl. qto. .rande,
ctapj. E-.ròda do lambi 401
apt. SS-108 — chavei cl Dcrt.
227.23-11 Co-tnho.

VISCONDE DE PIRAM- 306/703
Vendo apto. cl sala e qt9

«parados, coz., banh. e dep. ¦
complete de empregada. Ch.
c/ o port. 70 mil i vista. Itl.
267-3160.

VIEIRA SOUTO - Cobortur.
170m2 — 3 dormitórios — Pre-

Co CrS 600,00 mil - Plantar,
condições — Pompéia Corretora
de Imóveis — Av. Rio Branco,
123 Ci. 1110. Tels. 2310844

231-2344 - Diariamente, in-
clusive sábados t domingo-.
CRECI J-340.

VIEIRA SOUTO - Cobertura du-
plex - 450m2 - Preço CrS
I.XO mil. Plantas, condições,
Pompéia Corretora de Imóveis

Av. Rio Branco, 123 cj. 1110
Tels. 231-0844 e 231-2344.

Diariamente, inclusive sábado..
e domingos. CRECI J-340.

Casas e Terrenot

ATENÇÃO LEBLON - Codaias,
320m2 area útil, varanda, terra-
ço, bar, salão, s/fant. t/int. es-
crít. s/música, 4 qtos. c/arms.
A banhs. toes. copa-coz. la-
vend. gar. 2 carros. 247-9403
e 235-0.6B. CRECI 696.

AÍTÒ* LUXO - Casa linda vista
p/mar 3 pavtos. piscina Estrada
Vidigal junto Niemeyer. Pco.

milhão. Visitas ROBERTO
GIRÃO. 2 4 7-0569 267-7918.
CRECI 1822. Temos outras. '_____

CASA fora dt táiie, projalo
Sérgio Bernardts, 4 quartos, 7
suites, escritório, talõtt, pis-
cina, verdadeira jóia, estilo
moderno. Preço p/ venda ur-
gente CrS 800 mil. Financia-
moi 255-3513 CRECI IS74.

ÍPANEMÃ - Vende se casa c?
pvmts., R. Joana Angélica,

cf 3 qts., 2 salas e dependên-
elas. Trator 222-5S27 o u
256-3028 - J-254/ CRECI 1087.

LEBLON - Vendo peq. lote c?
IOOfi.2 esci. comercial, lona 6
pav. CrS 200 mil. CRECI 560.
Tel. 267-0339.

GÁVEA E
J. BOTÂNICO
AR PURO — Local privilegiado.

Salão, 3 qts. amplos, erm.
banh. box, bela coz. copa,
qrande érea, deps, empr. ga,*.
vista espetacular. Muita con-
dução. Entr. 90.000 laldo 3
a. Rue Eng. Mário Macrudo,
35 apt. 502. Direto c/ prop.
227-6286_s/_intermed.

APARTAMENTO OAVEA - luxo.
la. locação c/ salão 3 qls.,
2 banhs. soe. dep. emp. pint.
ó!.o etc. Vcndc-se 150 000 ent.
50.000 saldo 30 mes. *l sl.
Rua Marquês São Vicente, $6,
cp. 403/A. Ver local 252-7956
231 0804 231-0994. CRECI 232.

APARTAMENTO - Frente, loc
sosseg. ótimo dlma c/ 2 qtt,
salão var. banh. coz. deps. qs_
rage escrit. p/ 115 mil cf 50%
fin. 2 fno«. Ver sáb. dom.
dep. 14 hs. R. Eng. Pena Cha*
yes, 85 ap. 101. Tel. 246.5503.

ACABAMENTO ESMERADO,
pronto p/morar centro íerreno
arbori2. - «019 901 e ou 902
c/çjr. Bl. "B", R. Marquês S.
Vicente, 96 - S. 3 q. 2 WC,
copa-coz, e deps. compls. esqs.
alum. vidros fume. Podendo
transfcrrrv-r-se magnífico apt0
c/ 3 frentes, vista., panorami-
cas, 0Q mil à vista, rest. 2a.
TP. Ver local hoje e amanha.
Tel._246-.634,

APTO. 2 qtos. sala bnnh. coz
c dep. compl. Local privilegia-
rio. Enlr. CrS 35.000.00 restf.n-
te finaoc. p/ Caixa Econ, Ver
no local. Chaves c/ porteiro.
Rua Min. João Alberto 100/
1.6.

APARTAMENTOS TOTALMENTE
INDEVASSAVEIS NA LAGOA -
Rua Humaitá, 161. Todos de
frente, sala, 2 ou 3 quartos,
dc-ptn(.ènoa. completas. Ga-
ragem em escritura. Acabamen-
to dt luxo, garantia de MAR*
CHA ENGENHARIA. Sinal de
1.400,00 e prestações mensais
de 560,00 com financiamento
em itn 20 anos pela Caixa Eco-
nômita Federal. A oportunid.v
dt 6 rara. Vá hoje mesmo aa
local ntó às 22 horat, ou dire*
lamente om notsos escritórios
.. Av. Rio Branco, 156 — Gru-
po BOI - Telt.: 232-3428, ...

| 522-8346, 222-2793 e 252-8774,
ou tm Niterói l " '.de Ica-
tal, 177 - loja 2-3063,

Farme de Amoedo, 55 Ipan. - '
227-7596 287-079 3CRECI J-269. |

RUA JOÃO LIRA-- Próx". praia I 2-4298 e 2-4135 LIO BO-- Apto. luxo c/ salão 53m, 3 | GORICIN - CRCt 5.
qlos. 2 banh., 2 t,tos. emp. | AMPLO APT? 200n_. HalTs-l-ò

__460 mil.- 267-3716. _
RUA NASCIMENTO* SILVA; 22

Sala, 2 qt;. dep. e garagemVer local. Tratar tel.
355-3113. CRECI 1255.

4 qts. c/ ani.3. 2 banhs. demais
peça» garagem. Ver Rue J.
Botânico 514 apt. 302. Corretor
local. Inf. ROBERTO GIRAO
247.0569 267-7918 «ECI 1822.
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ATENÇÃO - lagoa - Novo.
Salão, sala de janlfir, 5 qlos.
2 qioi, de empreq. çhirasicm.
Atoilo banco caixa, Sr. Amo-
nio. 2.16 ej.7 - CRICI 3111.

ENTREGA IMEDIATA - Maq..
Apto, c/ tala, 3 qti., 2 banh*.
toe. em cór, copa-co/., drp,
empr. c nar«{iem. Nov. Ia. Io-
cação pint., plà.l, lintoko. Ititr.
lalonte. hall priv. p/2 Aptoi.
playground, ele. Preço 175 mil
c/ entr. fac. b 102 rnll financ.
ont preit. do <tpenAs 1.23170
{menor que o aluguel). Vr-r nA
Ruí Jardim Botânico, 18? -
Tratar p/.oli.i 221.4139 « , .
222.9514 -..CRECI 1736.

JARDIM IOTANICO 514 - Ven-
do apl? c/4 qtoi. 2 salõo. 2
hAnh. soe. co*. deo. rmp, ga-
racj_m. Estado de novo, 200
mil facilitados, inf. 226.2697
- 2574)223.

JARDIM BOT. -""Vendo beíõ
Ap. antíqo de classe, peças am- j
piai e claras, salão 3 qtos.
quarto de empreçi. bem grtndo |
transformável em social banh.
om cor, 2 Apto. p/ andar.
Entr. 50 mil. Ver R. Jardim
Bot., £18 apto. 302 (chavei no I
102) Tci. 221-9893, 224.6315. ;

CRECI 1961.

JARDIM BOTÂNICO 
'- "Func.

deixando Estado venda exce-
lente «pio. trei quartos arm. i
emb,, demais dependências c/
oaragem escritura. Tratar DE- I
VERAS tel.t 223-8280 R. 101
t 246-0007.

LAGOA — Novo vario luxo am-
pia sali. 3 qtos. c/ ann, 2
banh. em cor copa co:. jf''*-
alumínio garage sol pela
manhã, ent, facilitada 70 mil
saldo 10 anos c/ aluaucl ou
a comb. Ver Ncgrcitot Lobato,
23 — 13° and. Corretor port.
das 15 às 18 horas. Tel.

_236^347_-_CRECI 3111.
LAGOA — Fonie da Saudade,
Andar alto linda vista hall saía
3 qis. 2 banhs. demais peças.
Garagem. Inf. RO B f R 1 O
GIRÃO 247-0569 267-7918 CRE-
Cl 1822.

CASA '1 pavimentos próprio
p/rcstauranie típico sauna club
ou residência. Oportunidade ií
•100 mil financiados, Infor.
ma.õai ti m. 255-0330 —

_255-05?4 CRECI 580.

CAVEA • • Terreno v_v._f9.0te
ólimo RÜA -Ioão Qorges, 32
(perto ou em frft-e A PUC). Inf.

________!_
CAVEA - Terreno Vende-se

mcdimio '13x40 servindo fv
construção de residência ou
apartamentos, tenho as plantas
do projeto quo foram apro-
vadas cm 58, este terreno es-
tava a venda por 150.000, está
sendo vendido a 110.000. Vor
no local n R. Piratininga entre
o número 99 t 105. Iratar c/
corretor Gomei, Tel. 221-5125
a 221-4903. Av. Pres. Varqas,
529/507.8.CREÇI 104. _

GÁVEA - lind» residência z/
piscina e vestiários, em local
e x c I u slvamente residencial,
Deck, living, sala de jantar,
5 qtot.i sendo I suite, 3 banhs,
completos, copa e coxinha, 2
qlos. de empreg. e 3 vagas
na garane. MAURO JOPPERT
- 267-0732 e 2872265 - CRE-
Cl 1813.

BARRA DA TIJUCA

GÁVEA
piscina
oxclus1>"Df.k"

— Linda residência, c/
e vestiários, em local
amenta residencial,

living, sala de jantar,
5 quarto., sondo 1 suile, 3
banhi, completos, copa e cozi
nha, 2 cits. empreg.
gas na garaejem.
JOPPERl 2670732 e
- CRECI 1813.

JARDIM BOTÂNICO
c/linda vista o.

3
MAURO

287-2265

Residir-
lagoa

LAGOA - O melhor :
ponto, a melhor planta, :.
a melhor qualidade e j
o menor preço — Em !
local residencial por:
excelência (Rua Fonte >
da Saudade) vamos!
construir em 24 meses i
um edifício de alto lu-1
xo. Pilotis elevados e!
a j arainados, fachada
e/mármore, aluminios
anodizados e vidros fu-
mée. Somente 2 aptos. |
por andar (5 andares), •
todos de frente, com j
e x c e p c ional distri- :

bui<;ão. Compostos de :
salão (59m2), 4 quartos
(1 suite), Toilette, 2 ba-
nheiros sociais, copa,
cozinha, 2 quartos de
empregados, 2 vagas
privativas de garagem.
Adicionalmente, ofere-
cemos nossa tradição
de construtores de resi-
dências de luxo, aliada
ao menor preço da Zo-
na Sul e com financia-
mento direto em 50
meses, visto que somos
proprietários, incorpo-
radores, construtores e
vendedores do empre-
e.ndimento, Infor-
mações e reservas: Av.
Bartolomeu Mitre, 254
(esq. Av. Ataulfo de
Paiva, diariamente das '¦

9 às 2 2 h s . Tel.;
287-0261 ou em nos-
sos escritórios: CONS-
TRUTORA SANTA ISA-
BEL, Av. Graça Aranha,
326, 10° andar). Tels. I
222-3419 ou 244-1677 i
(PBX). CRECI 384. (C
LAGOA — Vendo apto. de ar- :

quiteto com vista excepciono!- i
Salão com 40m2, sala intima, 2 j
Quartos, 2 banheiros depende.-.- í
cias amplas o garagem na es-
critura. Olimo financiamento -
Ver Av. Epitácio Pessoa 3856. j
ap. j(02.

RUA CONSELHEIRO 
' 

MACEDO
SOARES, 78. - Vendemos o
«pto. 201 C sala, 2 qlos., ba-
nheiro, coz. e área c/ trinque.
Chaves tt porteiro Miguel —
Tratar IMOB. PINHEIRO GUI-
MARÀES. Av. Erasmo Br,.ga ..
227, s.' 704 - Tels.: 222-0065

__!_2_?85K _CRECI _J-332^

Casas e Terrenos

ANOTE - Perto do Jockey case
com 3/q./ 3/s./ em cima 2/q.
/2/s./ terraço. Duas dep. gara-
gem para 3 carros jardim e
quintal. Terreno 10x35. Inf. P.
do Calete, 347 _/ 416. T.
265-7768 Cordeiro. CRECI 3626.

ÃKAIC-LAGOA - Av.
Lineu Paula Machado,
10 4. Vende-se resid.
ampla, c/3 salas, 5
qtos. escritório, etc.
Servindo também p/
escrits. Ver local, parte
da tarde e tratar KAIC.
Rua Carmo, 27-9° and.
252-2995 - 231-1544
e dom. 227-1 154 (CRE-
Cl J-72).
A KAIC-GAVEA -
Magnif. residência em
excte. local, arquitetura
Niemayer. Vende-se c/
3 salas, 4 dormits., 2
banhs., varanda, copa,
coz., 2 deps. criada,
garage p/ 2 carros.
Terreno ol0rri2. Fineza
marcar visitas na KAIC,
Rua Carmo, 2 7-9°
and., 25 2-2995.
2 3 2-1544 e dom.
227-1154 (CRECI J-72).

Leblon. Construção de ahssimo
luxo, Hall social em mármore,
living, sala de j**nta' e escrito-
rio, em táboa corrida, laví.bo,
sala de almoço, 5 qtos. (sendo
1 duplo). 3 banhs., copa e
cor.nha, 4 qtos. de empreg.,
lavanderia, .idega *. 3 vaga*
na oaran. MAURO IOPPER1
- 267-0732 P 2872265. CRECI
1813.

JARDIM BOTÂNICO Compro j
terreno para construção de re- :
sidência dou como parte do ;
pagamento aplo. pronto, 3 i
quartos, salão e dep., em ótima I
localização de S. Toresa, saldo J
a combinar. Hélio tel. 236-4619. j

JARDIM BOTÂNICO - llndÓ
vísta p/ Uqoa e leblon. Cons- ,
trução de alto luxo. Hal! so- j
ciai e varanda cm m__r*i.0.a,
living. sa'a He jantar e escri-
tó'io em tabor. cerrid-, la.-òbr, |
sala de almoço. 5 quartos I
[sendo 1 dup!o), 3 banhs. em
cor, copa e cozinha, i ql*.
otnprey., lavanderia, adega e
3 garagens. MAURO JOPPER'
- 2670732 e 2B7-2265 — CRE-
Cl 1813.

IOTES NA GÁVEA - Vendemos
últimos Ices de 1300m2 á par.
tir de 235 mil financiados. Vá
conhecê-los. Arvores seculares,
lin Ha vista, lotclmenle urbani-
Xícios. Seguir Marques de São
Vicente, entrar Antenor Rangel
e dobrar Osóno Duque Eitrada.
AS.AURO JOPPERT - 267-0732
e 287-2265. CRECI 1813.

IOTES NA GÁVEA -Vende-
mos últimos lotes de 1.3O0m2
a partir de 235 mil financia-
dos. Vá conhec.-los. Arvores
magníficas, linda vista, com
instalações totalmente prontas
agua, luz, força, gas, esgoto e

, águas pluviais). Seguir Mar-1
quês de São Vicente, entrar j
em Antenor Rangel e dobrar I
Osório Duque Eltrada. MAURO
JOPPERT - 267-0732 o  '
287-2265 CRECI 1813.

RESIDÊNCIA, vendo Cr$'400.000 !
c/grande fac., 2 salas c/iard.
inv., 3 qlos,, 2 banhPs., salão,
garagem, etc. Ter. 12 x 32. —
Inf. 258-8535 ou IUIZ HACK
2310231 CRECI 260.

Oceânico, casa om final const,
sab, pilotis, 3 qts,, saláo, ta-
Ia, bibliot., 2 banhi. ioc, dep,
emp. 160 mil financ. 30 me-
ses c/ Sá no bar ao lado Boa-

jeFlemingo. CETEL. 39943583,

BARRA TIJUCA ¦ V. torreno
J, Oceânico 22 x 35, quadra
da praia. 130 mil c/ 50% -
saldo em 2 anos, c/ Sá no
bar ao lado da Boate Flamingo
-CETEL 3994)583.

BARRA DA TIJUCA - Vdo. ter-
reno 10 x 37. Av. Fleming
a 2a rua à direita, da Av.
Viclor Konder. Preço a combi.
nar. Tratar leis. 221-4139 e
222-9514 CRECI 1736.

BARRA DA TIJUCA Vdo. casa
c/salão, 3 qts. a dep. comp.
c/tel., construção de Ia. em
torreno do 440m2. tnt. Cr$ 120
mtt e saldo a combinar - Rua
Çorrolra de Araúio, 131 (esta
rua e atrás do Hotel San Remo)
- Detalhes Tel.t 242-4817. CRE-
Cl 849.

CASA final construção. Prrlo
praia. Centro de terreno. 2
salões, A quartos, lelefotu*.
Proprietário vende. Tol.
245-1705 e 224-1728.

CIRAL Vende Barra da Tiiuca
próx, Joá residência c, ólimo
terreno I 200m2 plano cercado
p muro sl. 4 qts. 2 banhs sces.

1 copa-co/. rieos. compls, empr.
I g;rnge vários carros, pço. 450

mil c/50% 2 onos. Tr_t»r Cl-
I RAL B. Ribeiro 428 Tci.
i 236-6M3 e 356-8440. CRECI 8Q6
! W-16.

CASA - ITANHANGA* - Von-
do nova, 3 andares, colonial
Rua Dr. Luis Capigliont, 145,
casa 1. Var com o vigia. —
Tf atar com o proprietário. —

Tel.t 227-3278 - CrS 
390 000,00. Sinal CrS
160 000,00, 20
110 000,00, 10
120 000,00.

ESTR. CANOAS - Vendo fração
de 1/67 dc área urbanizada
dcMinada a construção de casa
n? 20, com perímetro loeali.fl-
do de 110x12). Coni. res. "Po.

voado d_s Canoas" Inf. c/
JOÃO FRANCO Tels.
248-4198 - 222-3588 - CRECI
2171.

JOA ~ Terreno (.¦ visla total
p< o mar. 95.000. I n ( .
235-6213.

JOÃO LOPES IMOVEIS Vende ]
terreno c. 1 525m2. Av. d»!
Américas. Barra da Ttjuea. Tr.
Av. Copa. 750-504 - 257-1176.
CRECI 2234. Até 22 hs.

SÃO CONRADO Torreno de
24m x 30m. Ótimo ponto resi-
dcnc»a ou comercial. Tratar c/
Waldir. CRECI 3616. Tel.
285-1 lòh

RECREIO DOS BANDEIRANTES
Próx. Rio-Santos. lote 15

.0 93, qleb.i-.B Ir. DECIO -
CRECI 42 - Tel. 224-9441. _

RECREIO DOS BANDEIRANTES
Vendo 2 ter. esq. 1.600m2

c/casa de 2O0m2 s. 3 o. varar,
copa-cozinha oaragem de demais
depend. p. 220 enl. 100 s/2
anos s/ juros. Tel. 231-17-17 e
232^4460. Algemiro._CRECIJ7j^

RECREIO DOS BANDEÍRANTES -

Vendo seu ter. p bom preço
corretor especializado na rca
tel. 2-31-1747 o 232-4460,
qemiro CRECI 878.

RECREIO - RIO-SANTOS -
Vdo. terreno c/ 5 880 mj •
(rente asf. Rio-Sontos. Preco
50 000 * vi-ta. - Dispenso
curiosot. Motivo outro nego-
cio. Tels.: 247-6529 • 
231-1214.

RECREIO BAND. - Gleba A -
lotes 15 16 - Q. 155 (só

J.A RUA VOLUNTÁRIOS DA PA
TRIA 410-1. vondo Io.' >
136m2. V*r no local. Tratar
236-1650 t 262-4413 - CRECI
950. (Ç

ATENÇÃO 
'•". 

COPACA-
BANA — Os melhores
con juntos comerciais
do bairro, sala re-
cepçãc. banheiro, cozi-
nha, salão. Apenas 4
por andar (seleção).
Elevadores Atlas ele-
Irônicos. Novos, Ia. lo-
cação. Ver Av. Copaca-
bana, 1183 — Conjun-1
tos C-01, C-02 e C-03
com porteiro. Sr. Teófi-
lo. Entrada desde CrS
30.000,00 - saldo a
c ombinar. CONSTRU-
TORA SANTA ISABEL
- Av. Graça Aranha,
326 - 10° - Tels.:
222-3419 e 244-1677
(PBX) - CRECI 384. (C
BOTAFOGO — Vando •xcalanlt

•setit. frent» p/ o mar. Praia
de Botafogo n? 210 */ 1 002
- 257-5616 - (2a..f«ir«).

meses, CiS
anos Cr. ,

Al.

RUA EURICO CRUZ -
Vendo casa de 2 pavi-
mentos, composta de 3
salas, 4 quartos. 3 ba-
nheiros, dependências
com pletas, pequena
piscina, além de apt°.
independente do corpo
da casa. A'rea construi-
da aprox. 400 m2. Pre-
co: CrS 630,00 a com-
binar. Marcar hora de
visita pelos telefones:
232-7164 e 232-6128.
ORLANDO MACEDO.
CRECI 128.
TERRENO" -~~Vonde-e ¦ c/finda

vista em locat exclusivamente
residencial c/25 mis. dc frente
c 785 m2. Ver no fun da
Rua João Borqes do lado es-
auerdo. MAURO JOPPEPT
267-0732 e 2B72265 - CRECI
1813.

TERRENO Vcndc-se 
"cõm 

lin-
d., vista em local exclusiva-
mente ro.idencial com 25 mts.
de (rfnte e 7£5 m2. Ver no
fim da Rua Joío Borges do
Udo esqo.rdo. MAURO JOP
PERT _ 267-0732 e 287-2265

C__CI_J81_(:

SÃO CONRADO
BARRA E RECREIO

comõr-b - P. res. G. 186
25, esq. e fie. or,a. - G'eba
B - Lote 8 - .Q 47. fte. oca.
Inf. 32-2493. FONTES. CRECI
569.

TERRENO PLANO - R. Eng.
Neves Rocha C/l 067ni2 áqua,
luz esgoto tel. pronto p/const.
120 mil f.n. 255-1202. CRECI
401. 

VENDO - Terreno de 15m %
35m. Ótimo ponlo trotar c/
Weldir CRECI 3416. Tel.
285-1161.

Lojas, Escritórios
e Consultórios

AV. COPACABANA, 1018
Ias comerciais C-04 e C-05.
condicionado central, músio
funcional. Chaves c/ porte.ro
Vendas LISPAN. Informaçõe;
lei.: 255 4733. CRECI J 429.

A VOLUNTÁRIOS - Gr. loja
- P/ qualquer ramo. Vazia,
nova íl 2 WC. Base 500.000
gr fecllldado. DL IMOVEIS \
237-6630 CRECI 1727.

A MARTIM JORGE Vende |
ceni. 812/ 813 e sala 505 da j
R. Barsla Ribeiro 774 P. Novo. í
Tel. 237-2693 CRECI 3175.

ACERTE JÓIA DE LOJA - Grjn-
de oportunidade de Constan- :
Ir Ramos frente perto Av. Co-
pa. Vendo urq. por motivo do-
enca. Tel. 255-3513 - CRECI
1574.

APENAS^ 20 mil de sinal. Ru»
Pedro Améri.o 166 loja "C"

frente vazie 80 ms. c/ subsolo
arei to preposta â vl»ta V. çhavoa j

COPACABANA - Vendo salas
708, 709 *• sot.nlojo 201 A.
Copacabana, I.04B r:sq. Minuel
lemos. Tol. 243-9501. IVAN
CORRIA. - CRECI 3.116. IL

COPACABANA - Av. Cop-ca-
bana n? 1 138, quasa em
frent* as Casas da Banha, ao \
lado do Disco, embaixo do
Curso Oxford, lojas de 160,
120, 90 e 40 • 25 m2. Pro-
10 * partir de CrS 130 000,00
c/ apenas 20°'o d» entrada -
Vaja no prprio local — CLC

Rua do Carmo n? 17 - 2?
Tels. 231-1546 • 224-2315
CRECI J-11.

CORRETORA IMÓVEIS - Vendo
loia 94m2. Siq. Cíinpos 170
mil. Inf. 235-4229 e 2S5-4275.
CRfCI 31.

CIRAL vende R. Barata Ribeiro
excel. sobreloia 85m2. fte. en-
tre Ftg. Magalhães r Siq. Cam-
pos, banh. compl. ói. ponto
comercial. Pço. 120 mil com
50% entr. saldo 3 anos. Tratar
CIRAL. B. Ribeiro, 428. Tel.:
2266303 o 256-8440. - CRECI
896 T-3.

CIRAL- Vende~R. Barata RibeT.
r0 loias c/3 mil entr. Saldo
finüiciado 40 meses. Tratar Cl-
RAL B. Ribeiro 428 Tol.
236-6303 e 256-8440. CRECI 896
T-l.

iÕPACABANA - Vendo loia
9x20, mais s/loja, mais 2a.
s loia. CrS 1.600.000 á vista,'
Av. Copac LUIZ B ABO i

42 0851. CüECI 46o. Alcncãc: j
com elevador exclusivo,

IPANEMA" --' Sala comercial Vljc.
Piraiá Ia. loc. c/garage priva- \
tiva ótimo ponto, Vondo ur-
qenlr _ NELSON ALBUQUER-
QUE IMÓVEIS. R. Tei.eira Me-
lo 31 loia Ipan. 287-1748 e
267-7245 alé, 21 hs. - CRECI
722L

LARANJEIRAS' - 2 
"(dois) 

bí.os
de n .s. 55 e 56, a Rua Oas La-
rsnje.ras. 334/336, se*ao ven-
d.des em _ei'âo iudícisi p.lo
Leiloeiro LEMOS, quarla-foira,
20 de setembro de 1972, ás
16,00 hs-, no local. Msis inf..
tol. 222-4057.

" 
LOJA"¦"-. Av. Prado Jr. 281 loia
"N" Vendo urgente. Iratar Sr.
Câmara. Tel. 256-2989 - CRECI
3295.

lOJÁS - Pedro Américo 166.
Vendo 2 loias oaleria luntss
ou sep. 20m2 cada vazias 2 mil |
enl. e 18 prest. de mil. Inf. j
257-8861. Baiuira. CRECI 190.

MIGUEL LEMOS, 44 Grupo" 1001 j
Saleta. circ, 3 salas c io*í. *

(tap. móveis, cort. etc.J. De :
frente. Ver c, porl. S'. P--
dro. Traiar p/tols.: 221-4139 j
o 222-9514 -- CRFCI 1773.

SANTA CLARA, 50-802 - Frente
Ia. locacóo - gr. comercial

c «afeta, sala coni. b*.nh. co?.
Sinai 10 míl, s*ldo financ. 2
anos. CRECI 165. Ver h-cat.
Tratar 23--4006 - 255-4570. _

VENDE-SE sala comercial, urgen-
te, aproximadamente 25m2. Ver
Av. bi. S. Cop-uabana, 441, sa-
Ia 409. Tratar mesma Avenida
nP 534 il 206. Sr. Alfredo. -
Preco 24 mü ã visla. Esiuda-se
financiamento.

VISCONDE DE PIRAJÁ, 8J-
Vcndemcs sala de espera e sa-
Ia comercial c ' vaga de gara-
qem em construção, íno Incal
do antigo bar Jangadeiros).
Oiimo emprego de c.ipital p/
renda ou revenda — Vi.ta p/a
mar - Pompéia Av. Rio
Branco, 123, ei. 1110 - Tols.
231-2344 - 231-0844 - Tam
bém sábados e domingos —

CPECM-340.
ZONA SUL - LOJAS- Com-

pro ou alugo am rua da
grande movimento — Tratar c/

 "AlOWASna Rua

Sa-
. Ar

A DECISÃO £' SUA - Voei viu
ot apartamento da Rua Bario
do Ubi n? 441, na Tijuca a
não conseguB gostar da mali
nada. Polt bom, volto aqui o
fala conosco. Financiamos dl*
rolo. Açoitamos COPEG a Bco.
do Brasil, E Voei ainda nio
viu? Voja, comparo a volla
logo. Olha são apanat 19 ao
lodo. — Algum compradores
iá ailáo morando, outros as*
tão sa mudando, Sa voes se de-
morar, mau caro, já tra, Ah,,,
ia ma esquecendo: talão, 2 qtt.
grandot, banh. ti boxo, pisei-
na, copa-coiinh», ampla área,
dopond. o garagem — Azulojoi
decorado! ati o tato, pltot por-
celanlxadoi, piat Inox., porta-
ria em mármore a blindex lão
algum dos detalhes a o ratto \
você vê aqui. Tratar com \
CIIRISTIANA no local ou 
243.3907 - CRECI 953.

A RUA DOS ARAUJOS - Apl.
c/ jala, I gto., banh. cm cor,
marm. co/., atca serv, etc. —
Chaves CENTRO IMOBILIÁRIO
1IJUCA R. Gai. Ro.n, 778.
(ir. 401 - 268-4766'2681094. 

CRECI 3 275 - '.

WLBER JUCA'.
A RUA BARÃO DE MESQUITA |

-¦ 5. Penh, ólimo apto. c/tflla
2 qtos., arm. ombt. banh. cot, ¦
c/ arm. embl., dop. compl. - i
Prédio c/ fachada pastilhas -
70 000 linane. O i/ imóvel

' poderá entrar na transação —
t Chavat CLN1RO IMOBILIÁRIO |
! IIJUCA. R. Gal. Roca, 778, ¦ ,

gr. 401. leis. 268-4766 - ...
i 268-1094. CRÍCI 3 275. WE-

| BER JUCA*.
ANDRADE NEVES. 241 (paru j

j nobre) ap. c/ ampla tala, 2
qls., arm. emb., banh. e coz.
em cor, piso vitrif. drp. comp.
oic. 100 000 a comb. ¦ Tam-
bém vendemos S/ imóvel sem
cl.sp. Chaves CENTRO IMO-
BIIIARIO TIJUCA - Rua Gal.
Roca, 778, o'- 401, 267 J766

268-1094 CRECI 3 275 .
WEBER JUCA*.

APARTAMENTOS 
"-' 

Únicos na:
Tijuca, Ia, loc. luxo, 2 s. 4 q, <

b- soe. dep, área priv. box j
fechado/guardar carro. Ou 3 q, ,
salão, 2 b. soe dep. garagem .
e;c. Armários embutidos, lel. j
port. ar cond. R- Pardal MaÜei
14, ap. 101 o 103. 264-1204.

APAR1AMENTO J. G. PAIVA
vende saia parq. paulista 2
nuarios bon. coz. azul. até o
telo dep. emp. garage. CrS
100.000 a visla. Inf. Rua Henri
Ford, I20 loia D. Tele. 268-9647

288-1607 - CRECI 3503.
APARTAMENTOS - J. G. PAIVA
vende 3 e 4 quartol luxo rua
nobre Tijuca. Inf. Ru_ Hcnri
Ford, 120 leia D. T. ti. 268-Í647
- 288-I607 - CRECI_J)503.

ABONI. V. 2 ótimos ap. salão,
qts., coz,, banh., cor dep.

emp. pisos vitirt. sint. pers.
gar na esc. R. Eurico Rabelo,
Bl-30! e 602 40/45 enl. CRECI
J566 - 221-2034^

AINDA TEMOS"- Algumas
unidades. Rua Prof- Gab'jo,
1°4 Sala, 3 quartos, 2 ba-
nhe:ros soe. ccpfl-ccz. dep.

i emp. garagem. Obr,-» cm ritme

[ acelcraao. Fjnanctamenlo pró-
prio ou pc-a COPEG. Correto-
res no local. Construção LtS-

i BOETA. Incorporação c vendes
i LISPAN. Tel. 255-4735. CRECI
| J-429.

APARTAMENTO JG PAIVA -
i Vende quarto sala separado

ban. coz. Ru. Hrnri Ford. Neg.
á vista CrS 42.000 - Inf. Rua

' Henri Ford. 110 loja D. Tels.
i 2639647 - 288-1607 CRECI
i 3503.
: APARTAMENTO" - Soem Pena
; R. Almt. Cochrano, 755<701 fte.

Ia. locação, 3 quartos, sèlão,
banh. em cor, perc'.inai, arma
rios, boa área, coz. grande
Em. 60 000 mais 12 > 2 000.
12 X 3.0C0 e 6 X 5.000 inier
mediaria*. 268-3421 G.raldn
Vieira Sousa. CRECI 1115. R.
C. Bonfim, 369 s/801.

A* RUA PINHEIRO DA CUNHA
— Apl. c/ sala, 2 qtos., I qt.
estudo, arm. emb., banh. co-
zinha, dep. compl. etc. Cr$ ..
25 000 smal. Também vende-
mos S/ imóvel $/ desp. —
CENTRO IMOBILIÁRIO II-
JUCA - Rua Gen. Roca. 778
gr. 401 — incl. sab. dorn. —
268-4766 e 268-1094 - CRE-
Cl 3 275 - WEBER JUCA'.

A RUA CONDE DE BONFIM -
Aplo. com 100 m2, 2 sal*., 2

qtos., podendo ser 3 arms.
embs., banh. copa-coz., dep.
compl. e garagem - Também

A RUA URUGUAI, 397 - Aplo.
202 c/ veslibulo, 1 talas con|„
I. Inv., 3 qtos, c/ am», emb.,
banh, soe. em cor, copa-coi,
cha. compls. Apenas 120.000.
Também vendemos s/ imóvel
s/ desp. Chaves Cenlro
Imobiliário Tijuca. Rua Gal. Ro-
co, 778 gr. .101 568-4766 6
268-1094 CRECI 3275 WEBER
JUCA.

A RUA DEZ. ISIDRO - Excqlen-
to aplo. c/ hall, amp!.. s/iln,
2 qlos. banh. cepa-coz. dop.
compls. Apenas 90.000 a cemb.
Também vendemos s/ imóvel
s/ deip. Chavos Cenlro Imobi-
Mário Tijuca. Rua Gal, Roca,
778 «r. 401 - 2681094 e
268-4766 CRECI 3275. WEBER
JUCA.

A RUA URUGUAI - Sala, I
qto. arm. emb., banh. co/, e
área c/ ianque, etc. 55 000 a
comb. - Chaves no CENTRO
IMOBIIIARIO TIJUCA. R. Gal.
Roca, 778, gr. 401. 268.4766

268-1094 CRECI 3 275
WEBFR JUCA*.

A RUA URUGUAI 272 . Frente
p. Rua Eng. Ernani Cot rim
sol p/ manhã. A 100 m Osa;
Sondas, iodo comércio e con-
ducão. Vendo apto. c/ ampla
sala, 2 qtos., coz., banh. de-
pend. compl. Prédio muito
selecionado a novo. Apenas
40 000 sinal, facilito, :_tdo
Caixa 1 000 nionnalt. Chave.
c porteiro. Inf-.. 26P-4766
268-1094 - CRECI 3 275 -
WEBER JUCA*.

A RUA JOÃO ALFREDO
Amplo apto.
3 qtos., banh.
p»nd. compls.
50 000 sinal.

sala em L,
ampla taz., de-
qar. Apenas ...
Também vende-

mos 1/ imóvel s/ desp. CEN-
TRO IMOBILIÁRIO TIJUCA
Rua Gal. Roca, 778, gr. 401
- 268-4766 - 268-1094. CRE-
Cl 3 275 - WEBER JUCA*.

APARTAMENTOS NOVOS." -
Vendo N|ucfl. R. Cor.de Bnn-
fim, 125, 2 por andar, salão,
3 ritos., 2 b' social cor, persi-
ana tinleeo 2 elevadores Oti:.
dep. empreq, coz. gr. 40 000
sinal, rest. a comb. 24 meses
s/ juro.. Tratar propr. no lo-
cal de 8 às 17 hs.

APARTAMENTO DE FRENTE -
SI., qto., banh., coz. tanque
fl° andar. Linda visla. Vendo
a combinar em 2 anos. Tclc-
fone 252-4434

APARTAMENTO Vdo." doit
quarlos, 1 sala e dep. Cha-
ves no local na Rua Maria
Amalia n9 272, apto. 303. --
Informações 234-6859.

APARTAMENTO C-02 - R. Clò-
vis Beviláqua 150, lá, loc, sl.,
2 q., dep., sinal 20.000. I0.0C0
a combinar -a prest, 1.340 p'
Crefisul. Ver c/ port. e ir_t.
2880786.

APARTAMENTO PRONTO
Vende-se ótimo, Iodos os cô-
modos dr» frente, com boa sala
2 quartot, dnn. empreq. e ga-
ragem; Aceita-te Caixa. Rua
São Raf-iel, 10 - Tüuca. Próxí-
mo à Usina. Ver diariamente
das 9 às 14 horas. Almeida.
CRECi 1311._

APARTAMENTO 
"- 

2 at. fte"
p/ and. Av. Maracanã, 85

mil. 50% 36 moses. Ac. B.
B. (prx. S. F. Xav.) 258-5408.
NELLY. CRECI 171.

'A VENDA Pça. Saens Pena" R.
Parcto, 36-904 frente vazio sa-
Ia, jard. de inv.. qto. coz.,
banh,, chave port. s/ 25 resi.

a. T. 52-8551, 52-0982. CRECI
1294. Dr. Lisboa.__

ATENÇÃO -" Linda' vista, Ia.
Io;., s!. 2 qt., coz., ban., dep.
emp., gar. Ver B. Mesquita, 802
apt. 801 (Chaves 401). Inf.:
2326006 -_ J/362.

A PARTAM. NTOS
: desde CrS 640,00 men-
I sa is — Apenas dois por
andar — Vista espeta-
cular, fachada em cera-

: mica, hall nobre de
mármore, acabamento
esmerado, playground.
Excelente área privati-

i va com salão, 1 suile
; com banheiro privativo

— mais 2 quartos e 1
banheiro social comple-
to, dependências e ga-

APARTAMENTOS DE
LUXO - Salão, 3
quartos com arm. 2 ba-
nheiros em cor e gara-
gem. Prédio de luxo,
fachada em pastilhas,
esquadrias de alumínio
ele. Sinal 7.900,00 e
prestações d e Cr$
1 280,00. Tratar no lo-
cal à Av. Paula e Sousa
194-CRECI 394._
ANOTE E VENHA VER - Rua

Conde Bonfim, 5°3 (esquina de
Visconde de Cabo Frio). Vondo
a parlamento pronto, 3 quartos,
sala, cozinha, banh. área, dep.
empreq. Enlrada de 30 mil e
30 nieil. de 2.750,00 som mali
nada ou, ^ preferir, entrada
de 40 mü e 50 presi. de
1.550,-0 sem iuros. Queira ana-
nhíí chave n.i portaria c/ nos-
so funcionário Sr, NOVAIS dc
9 às 17hs. Troto c/ BUENO
MACHADO (R. Barão MeSflUita,
358 Al CRECI 986.

A PRAÇA 
"S. 

PENA (R.Gcn.
a.co, n75) ap. 2 flls. sl. dep.
emp, ólimo local e visão. 75 1
mil a comb. Chvs. porlP José. ]
Tol. 25B2123 fEUOSA. CRECI ;
2269.

A RUA ANTÔNIO BASILIO 31/ |
105 Novo Ia loc. 2 qts.
salão, cop, coz. dep. empr.
garaq, 50 mil entrd, e sald.
40 meses s/iuros. TI. 258-2123. !

FEITOSA CRECI 2269.-
A RUA HENRI FORD 120/604

— Fio. salão, 2 qls. bnh
dep, emp. garag, Pc. °5 mil
À visla ou 110 financ. ./iuros.
Aceilo Cx. ou B. Bra$. TI.

(¦¦I23 FEITOSA CRECI
2269.

A COBERTURA Vendo da Rua
Almirante Cockrane, 17B apto.
fiOt [duplex) c/4 qls. 2 amplos
saldes, 2 banh. íoc. varanda I
C/I50m2 rt gar. Ver no local |
Iratar 236-1650 e 252-4413 - i
CRfCI 950. IC J

APARTAMENTOS prontos, alto
i gabarito. Acabamento luxo, c/

! 

...... o, 2 amplos dorn.it. c/arm.
nmb. banh. soe. compl. copa
coz. WC e terraço do serv. —

! (Tudo c/Iouca s azulejos em
cor até teto, pisos vitrificados)
qto. de criada • garagem. —
Chaves c/apenas CrS 19.000,00
(facilitado em A mesos), saldo
a comb. Aceitamos financia*
monto Caixa, Copeg, B. Br.»-
slt, ele. Situação: Melhor local
do bairro junto aos molhares
estabelecimentos educacionais,
comerciais, bancários, diver*
.noi, ele. Venha conversar e
conhecer nossos diversos pi.*-
nov Rua Mariz e Barros, 463.
Barreto. CRECI 1444.

RUA S, FRANCISCO XAVIER.

*l porteiro. Infs. 256-1842 a CHERMAN o
noite ou 257-0C59 a partir dc | Miguel Couto n9 23, gr. 606

2a. feira CRECI 2050. - CRECI 1 704.

A 200 MS DA IAGOA - Casa
vazia, 2 pavs. jardim, quintal,
2 sls. 3 qls., garage p/ 3
carros. Melhor oferla. Pennu-
to. financ. facilito. Rua j. Soa-
bra, 6, local DR. DIRCEU
ABREU 242 1330, 222 6302.

CASA - 2 pavtos. esq, alum.,'
2 sls., 5 cits., coz., 2 banbs.
om cor, lav. 2 qtos. empreg.
tavand. áreas, jardim, terr. p/
uar. 280 mil facll. Tr p/ op.
í e_3 qtos. 267-365_7._

CASA OU TERRENO - Compro
urgente p/cliente, direto pro-
prietário. 245-7290 - Décio -
CRECI 958.

CASA 50x260 mts. rua Jequi-
tibá 3 salões 5 qti. topa cot.
garagem p/4 carros. Inf, . .
255-0330 255-0524 CRECI 580.

CASA no Jardim Botânico —
Ru» Pacheco Leão n9 86, c/
I, sala, 3 qtos,, estac, p/ au-
to, 120 000. Aceilo BB e C».
Econ. CRECI 1 450. - Tel.: ..
225-6092.

CASA - 3 pavirnenlo- frenlr.
c/jardim 4 cits. 3 salas, 3 barts.
»ocfc, dep*.. a qar agem Pechin-
cha .ó 400 mil financiados.
Infs. 255-0330 2550524 CRECI
580.

BARRA DA TIJUCA - Torro da
Praia - Passo contrato de aplo
22? andar, c/ 1 sala, 3 auartos
denendôncias completas. Visia I
panorâmica. Sinal CrS 3.°00,00 j
saldo financiado lonqo prnzo. j
Tolal CrS 196.00. Proço antigo I
abaixo Cr$ 40.000 da atual ta- !

1 bela. Ohra em ritmo normal
í dr-ntro do cronogroma, txcc-
I tente opor Iun idade, Traiar te'.
! 243-9501 c/ IVAN COKKEA. -
; CRECI 3.115 - PANRURAl 5.
i A- -_ 1(-

RECREIO DOS BANDEIRANTES

j 
-- Apt. a terrenos - I sala 1

j 3 quartos dep. emp. por torre- 
'<

] nos no Recreio. Acena d lerem
ças — Tratar '2*,.-feira 

lel, j
I 256-4881 Renó._

Casas e Terrenos

ACERTE oportunidade jóia -
Terrono tom 30 mil mt. pia- ¦
no. Unico na Zona Sul. Sao
Cornado perto do túnel 2 Ir- 

'[

mãos. Vondo urgente, todo ou '
em partes. 255-3513. CRECI
1574.

BARRA DA TIJUCA - Vdo. casa |de 2 qts. e dep. comp. d.siantt. |uma quadra da pr;.ia, cons.rui- jda um terreno dc 450m2. Ent.
CrS 80 mil, rost. 36 prosl. de |
CrJ. A mil .' juros. Rua Comlo.
Júlio dn Moura, 268 lesla rua |
é alrás da Boite Convés)
Detalhes lel- 242 4017. CRECI:
849.

BARRA Vendo ou aluqo casa i
c/ótimo terreno Estrada Sorímã ;
302. Chaves Rua Momenegro >
68. Inf. ROBERTO GIÍÁO
247-0569 26779UI. CRECI \Jã2.

BARRAJACAREP." -1 V 
"o 

ri d o
mansão ci piscina, 3 salões, 7
türfíiçcs, ele. Terreno d e
?.500m2, consirução 533-2. Só
50 mii de enlr. lei. 22.-9893
- 224._315._CRECI 1961.

BARRA DA TIJUCA --Casa -
Vende-se Praia dos Amores,
92, frenle praia 2 pav). He luxo
financiada. Tol. 281-7535. _

BARRA - A 10 _ min., da 
"ZS":

linda casa tf sala 2 qls. deps.
iard. e quintal gramado c/en-
irada p/ carro. Tel. insl. água
faria, luz e todo conforto.
Ideal p/ residência, férias ou
fins de semana. 200 m.. da
praia, próx. Clubes Riviera o
Caça e Pesca. -Motivo viagem, I
vendo por apenas Cr$ 90 mil.
Entrega imediata. Ver Av. Ser-

I nambetiba, 4.216 Quadra 4
i Casa 12. Chaves c/ zelador. I
i Tratar loi, 226-9132, a partir de

j 2a.-feira.

| BARRA DA TIJUCA ""fineih-
cular terreno 13x37 mi ?d, aca
dra da praia. Preto tolal 100
mil s/juros em 25 meses, c/50
mü de entrada. Ver à Av, Gal.
Gundes Fontour.i lolo 18 -
quadra "fi". Próximo ao Sovem
leen Sevon. CARMEM CABRAl

• CRECI 1339 Tel: 231-0342
e 238-7481.

ZOS[A:]NORTE

í 585 — Tijuca, acima da
^Ru;
vie

ida. Corretores no local
¦ ou nos es.
Construtora Projeto
S.A. Rua da Quitanda,
191 - grupo 402/3 -
Tels. 24 3-8687 e
223-0493 - CRECI

502.
ACEITO CAIXAS Var. sala,

qts. etc. Frente. Vazio. R.
Maria Amalia, 547 ap. 101, pi-
lotis, quase esquina Uruguai,
60 mil, DR. DIRCEU ABREU,
242 1330 222-6302 - CRECI
1911.

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO

SAO CRISTÓVÃO - Vendo ler-
reno c/1980m2 serve ind.,
galpão, construção. Olimo pre-
co. Infs. 226-9553 - CRECI
1687 lourival Gomes ou Costa.

SAO CRISTÓVÃO" -" Vende-se
CORRETORA IMOVEIS - Vendo . uma área o duas casas. Traiar 

j
ap. 2 silas, 2 qls. bon. coz. R- Capilao Félix no 645-A cl
depend. R. Paulo Fernandes. Sr. Ow/alelo. I
18. Ini. 235 4229 c 235-4275. j SÃO CRISTÓVÃO - Casa Rua i
CRECI 31. , Maior Fonseca, 5 ctlí., salão,!

QUINTA 0A BOA VISTA - Par., copa, coz. área., terreno 14 x

que Imperial - Rua Euclídes i 25 c lelelonc. Vde. facijltrldo
da Cunha, 176 - Apartamentos ] Tudlrhovell, Rua .blaplno, 193.
do sala, 2 quartos, banheiro i tõli.230.399. CRECI 7.1.

VENDO Casa saía 3 quartos e j
demais dependências. Tratar -

ACEITO
frente.
b. etc.
racanã,
csri. R.
ABREU.
- CREC

B. BRASIL - luxo,
I52m2 living, 3 qts. 2
195 mil comb. Av. Ma-

I 351 ap. 232, local
Uruquai. DR. DIRCEU
2.12-1.330 222-6302
1911.

social, copa-coiinlia • área de
serviço com ..lul-jos decora- :
dos até o teto, dependências
comptolas de empregada • ga- j
ragum. Prédio dr luxo om cen- !
tro de terreno ajardinado com
Iodas _s poças de frente. Pi-'
lotis de mármore. Fachada em |
pastilhas. Construção da fino i
acabamento de MARCOS ES- I
OUENAZI - Condlçõss nunca]
vista: Sinal de 1.000,00 -„Na ,
««tritura 7.00-0,00 e presta- |
cõos mnnsais do 777,58. finan- ,
ciamento em 15 anos pola BER- |
BA 5/A. Não perca osta opor* ]
tunid<idf>, vá hoie mesmo ao i
local ato às 22 horas, ou à'y I
ritaments em nossos escrito- \
rioi à Av, Rio Branco, 156 - ;
Grupo 801 - Tols.: 232-3428, i
2228346, 222-2793 o 252-8774, .
ou em Niterói à Praia de Ica- '

rai 177 - loia - Tels.: 2-3063,
2 4298 o 2.4135. JUUO BO-
GORICIN - CRECI 95.

SAO CRISTÓVÃO R. Sáe I
Januário, 3^6 vdo, prédio c/4 j«aliis, 3 .r*»'ões 1 pca, apart.
tor. 10 x 32 ótimo por.-t. p/co. 1
léq. clinica ou p/índúst. neaó- >

cio urejente. Preqo e condic.
no iccal c/propri*-!. cu lel.
279.8144 2a-felra._

Casas e Terrenos

Local
General
tóvão.

Tel. 224-3990
Padilha 32 São

Rua
Cris-

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
APARTAMENTOS J. G. Paiva. ,

Vende 1, 2 v. 3 quartos, ne Ti-j
iuca nm Ruas nobre. Inf. Rua i
Henri Foro, 120 !oi* D. Tels.
268-9647 e 288-1607 alcndcn-|
do hoje ate àt 20 h.ras. CRüCI ;
1503.

AlFREDO CAVALCANTI VENDE
- N/R. Valparai-o, «spetacular I
luxo, s- pilotis, qarafje n/esent.
4 p/andar, salão, 2 qr. dormits. ;
banh. p coz. amplos e de luxo, I
lallo/festas, depds. apenas
(pasme-se): 65 mil 234-0539 : 'A

vendemos s/ imóvel 1/ desp. ,
chaves centro imobiliário i Trige. Av. Maracanã
TIJUCA - R. Gal. Roca, 778
gr. 401 - Incl. sab. e dom.
268-4766 768-1094 creci i Rua s. Francisco Xa-
3 270 - WEBEP JUCA*. ...

A RUA CARMEIA DUTRA n? 9 V|GT Construção inicia-
- Luxuoso apto. c, 2 salas, 3

qlos.. banh. sec. ampla coz. t
depends. compls., vaqas «lurj. i OU HOS eScritOTIOS da
Apenas 80 000 sinal. Também
vendemos s/ imóvel s' desp.
Chavos CEN1RO IMOBILIÁRIO
TIJUCA - Rua Gal. Roca, 778
gr. 401 - 268-4766 - 268-1094
- CRECI 3 275 - WEBEP
JUCA*.

A RUA AGUIAR -""Coberlura
espiílacular c 190 m2 living
terraço c/ 40 rn2, j. inv., 3
dorm. arm. emb., amplo ba-
nheiro, ótima co;.., deo. com-
pieias e garag. lambem ven-
demos 1/ imóvel s' desp. —
Chaves CENTRO IMOBILIÁRIO
TIJUCA. R. Gal. Roca, 778, ¦
qr. 401 - 268-4766 - o 
268-1094. CRECI 3 275. WE-
BER JUCA*.

A RUA AFONSO PENA, 81 -
Bom aplo. c/ hall, sala, 2 qts.
col, banh. de dep. Chave.
CENTRO IMOBILIÁRIO TIJU
CA. R. Gal. Roca, 778, gr.
401 - 268-4766 - 2681094.
CRECI 3 275 - WEBER JUCA'

A RUA SAO FCO. XAVIER -
Apio. c/ sala em L, I qlo. c/
suite, banh. c coz. em cor. — !
Apenai 25 000 sinal. Chavet
CENTRO IMOBILIÁRIO TI
JUCA - R. Gal. Roca, 778,
gr. 401 - 268-4766 e 
268-1094 - CRECI 3 275 -
WEBER JUCA.

APARTAMENTO vazio. Vdol q.
s. sep. dep. emp. R. Barão
Mesquita, 502. Chave port. lel.
26l02e8 CRECI 1231.

APARTAMENTO IUXO - Vdo.
R. Soares da Costa, 58 aplo.
602. 190 mil c/50.'_. Tr.
242-3827. CRECI 3584.

APARTAMENTO - Compro 
"ur-

gente p/cljente 2 ou 3 quartos,
direta propietário. 245-7290.
Décio. CRECI 958.

A PUA ANTÔNIO BASILIO, 552
Aplo. luxo, ampla síIa, 3

qtos. arm. emb. 2 brnh. soe,
azulejos cm cor, coz. dep.
'impls. g = raq. etc. Ba r-e
190.000 a comb. Também ven-
demos .- Imóvel s/clesp. Cor-
rcior local. Centro Imobiliário
Tiiuca. 268 1094 c 268-4766 -
CRECI 3275 _ WEBER JUCA*.

a p**\ *ose* higino 331/204; Setembro, 98 - _..ui>*.
- Vaiio, 2 qls, ll, bnh. coz. !
dep. emp. qaraq, Tenho outro

I Ia ler. 2 qts. qaraq. na mesma
rua. Tel. 258-2123 FEUOSA -

A RUA
próx. S

SIIVA
Pena, r

ban. coz.
nil, sdo. e<

Tratar c/

TELES 32 409,
' sala e quarta

Árçâ, Entrada
mb. Ac. Ip^g,
2.56-1204 S/.N.

BAHIA IMOVEIS CREC

15
Cxa.
TOS
822.

APARTAMENTOS NOVOS
tos - R. Condo Ronfi
1 062, locat mais gostoso da
Tiiuca. Sala, 1, 2, 3 qls. Si.
nal facilitado. Prestações infe-
rioros a um alurjuet. Vor Io*
cal. Tr. 2223692. CRECI 295.

pron-

ANTÔNIO BA SI LIO,
250 — Ia. locação.
Vendo o ap. 502, com
sala, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, dep.
completas e garagem. ]
Todas as pecas de fren-:
le e finíssimo acaba-;
mento. Visitas no local.
Vendas: M. M. MAGA-
LHÀES - Rua Sete de

212 Vendo apro. 201 c 2
qtos. safa banh. soe. COZ. deps.
de empr. e garagem na escada
de frente 80 mil em 2 anos.
Ver no local. Tratar tel.
236-1650 e 252-4413 CRECI
950. (C

A RUA CARMEIA DUTRA 9 -
Vendo aplo. 203 c/2 salas 3
qls. benh, coz. deps. emp. área
c gar. na escr. arm. ver no
iocal. Traiar 2 3 616 5 0 o
M2-4413 CPECJ 950. IC

AMPLO NOVO DE FRENTE cx-
eclenie trecho — Av. Heiíor
Beltrão, 152 iunto P. São Fco.
Xavier. Saião, il, jantar, 3 qts.
2 bhs. decorados» espacesa
copa, ccz. dep. quaqe - 165
mil pagto. fácil. Aceito 8:.

I Brasil. Ver local Tel.
. 258-9283 - CRECI 3 726
: 0OUEtC._

A RUA MAROUES VALENÇA

j junto Cd. Bonlim. Salão, 3 qls. j
bho. decorado, cepa, coz. dep. i
qa.flc.em. ed. p>lot<s, luxuoso j— 145 mii p;glo. fácil -- Tel. -

, 258-9283 - CRECI 3 7 2 6 
'

¦ DOUtK^
A RUA ANDRADE NEVES^apto.

nevo, 2 q:s. amplos, sl. dupla, !
copa, coz. d:.p. qaraqe - 110 í

I mil RíCjto. Iccil - Tel. 258-9283 : CRECI
CRECI 3726 DOUEK.

AllO IUXO DUPIEX _ R. An.
tono Bíisilio. Salão, sl. jantar, j
st. Intima, terraço, escrt. A qts.
atms. 3 bhs. decorados, deP. '
compl. garage, ei:. Tel.
258-9283 - CRECI 3 7 26
DOUEK,

ACABAMENTO DE IUXO - Ti-
juca — Prédio em centro de
terreno, esquadrias de alumi*
nio, aiulejos - decorados, pin-
tura pláslic-. louca de cor,
pisos vitrificados, hall social
em mármore o cristal lilindcx.
Preços a partir de CrS . . .
75 153,26. Entrega em marco
do ano que vem. Sinal dc CrS
I 497,05, men.olidades ate as
chaves de CrS 149,70, saldo
financiado pela Caixa como
um aluguel. Você só nâo com*
pra se não quiser porque é
moleia mesmo. Venha ver pa*
ra crer à Rua do Bispo, 295,
n 1 passos da Rua Haddock
Lobo, com o corretor no local
até as 20 horas, ou na Rua
Senador Dantas, 20 - 59 _
Tel. 252.1739. CRECI 903.

AIDO MOURA LTDA. venci- apl.
ccbf-riura. Superluxo. C 400p>2
*- Pente c/ terraço. R. Bjíâo
ds Mesquita 310 - Salão A
qr.3. garagem 230 mj) — S'nal
50 rm! - Infs. Seção de Ven-
des - Tol. 223-0932 - CP.ECI
353.

BARÃO DE ITAPAGIPE n? 422
~ Ótimos aptos, sala, 1 e 2 |
qlos., banho., em cor., coz., j
c/azulejo loto dep. empreg. i

j garagem 80 meies sem corre- j
ção. Sinal a p.irlir dr. 7 500 j

1 prestações -150 Darte facilitada; j
I Sem necessidade dc comprovar j
I renda familiar. Preço fixo.

Construção rm alvenaria. Vá
ao local de 9 às 17 hs. Javme I

! r..rbiar7 ,. Jnão Breves. J-350.
j Tel. 231-0342 o 231-0381.

COBERTURA, prédio novo, <l>- '

! ragom, playground, sala, '

! quarto, dependências, amplo
1 terraço privativo, aceit.vso tro-

ca Imóvel ZS. Adm. Imov.
Massot lida. 221-5085 CRECI

i 1131.

COBERTURA NOVA ae Irenlc.
j c/3 quartos, sala, varands,

btnh. cm cor, cep-», coz., dep.
de empreq.. área c' trinque e
garagem. Pinlura plástica c
smteco. Azulejos até o teto.
Oi. 120 000. c/Crí 23 500. dc
enlr. faciltl-dos c o restante
em 10 anos p/ Crefisul. Ver
dierl .mente a Rua Sao Fco,
Xavier, 384. VVndas cxc.usivas
WALDEMAR DONA IO - Rua
Sele dc Setembrc-, 124 ¦ 89 an-
dir - Tci. 221 0600 221-0588

CPECI 5.

CONDE BONFIM, 40 ap. B03 ¦-
Olimo vazio sala, 3 quartos 2
banhs. «Ic. dc-p, empr. rjararjo
sinloco, CRECI 314. Oporluni-
dade. __ i

CONDE BONFIM - n9 TO opiô".
AQ\ — Fronio -- garage —
acabamento de luxo - proço
à villa muito abaixo valor roal.
Vor local c/ Sr. Misaol - Ur.
gente. Traiar c/ prop. tol.
396-3722. Ro.ha._

DEOCADO DE CAR VAI HO
60-304, sla., 2 q!*>. dep-, emp.,
onlr. 27 míl fac. 33 mil 415
mensais. Ir. MULLER -
54-4640. CRECI 1690.

EXCELENTE" APTO. -~TTiuca, 2
islASf 3 qls., ban, social, dep,
empreq., garagem. Ver Alm,
Cochrane, 178 ap. 507. - T.
i248-4468._

FRENTE - Vazio, Áv. Maracanã
1905/314 (cm Ito. Col. S. Joié)
2 qts. deps. gar, cond. Ac. B
Brasil e IPEG. Ver local. CRECI
RJ-453. 

GENERAL.ROCA 30/410 -Safa,
qt, separados, banh. coz. área,
gar. Frente. Nnvo. lintr. 15 míl.
242-7602 o 225-6171. CRICI
943;

HADDOCK IOBO ¦•—• 379/603.
Vazio ap. sl. 3 qts. arms. banh.
comp. cop-coz. deps. qaraqem.
esc. 110 mil. Ac. Caixas, Chav. j
porl. 255-1590 - CRECI 1324.

IOAO lOPES IMÓVEIS - Vendo
frte. 2 sls. c/tipcles,. 3 qls
c. arm, dep. gr. escri. R. Antô-
nio Basilio 269/102. 150 mil
fac. 257-1176 ale 22 h. CSECI
2234.

IUXO -" V. apl9 401 R. Eng.
Aclel. 83, salão, 2.'3 ais. 2
banhs. etc. q.ir. T. 224-9783 r
2370916. CRECI 546.

Fren-
compl.

Gar. 100 mil JO1", de enlr. s<36
moses. 238-66.14.

MUDA Vendo aplo. de fronte
cm pequeno edificio lôlota, \a*
In, 3 quartos, demais dop. pre-
co 100.000,00 50% financ. 2
anos sem juros. Atcüo financ.
Caixa. Ver a Rua Guajaraiuba
31 aoto. 201. Chaves aplo. 202
Iralar com J. AMARAL Tol.
736-3621 CRECI 273.

MARACANÃ - Pró». Estádio
e UEG. Vendo excel. ap. 3 o.
salão dep. compl. varandão,
lardirn quintal gai. escrit.
Aprazível, entusiasma q u e rn
ver. Base 120. Rua Conselheiro
Olog-Ho 24/102 c/o propriet.

MARACANÃ 
--~ 

Atenção - Am-
pio apto. - Vdo. vazio, fte.
c/ 220m2 c/ salão - 3 qts. il
arm. ótima copa-coz. demais
dop. gar. A:cito C E. etc.
Chavos 258-0065 ti Alcarás -
CRECI l_796.

ÓTIMO aplo. salão 2 qlos.,
j grande dep. compl. azul. tei o

- oaragem. H-ddock Lcbo
i 419 603 - Bar.tiss^mo.

PROFESSOR IAFAIETE CORTES,
55 ¦- ap. frente, c/ salão

¦ !40m2), 4 qts, arms, 2 banhs, j
copa-coz, dep. e q£r<_cie - Ver \
U port. Luiz ap. 301 - 170 1

I mil, C fin. rJ anos - WAL-
DEMAR DONATO lel.

| 221-0588 e 22I-06CO - CRECI
3.

PRAÇA SAENS PENA - Vdo.
I a R. Generil Roca, 377, C/5,
I apt. 202. t.1 sola, 2 q-is., |. in-

j verno, banh, soe, cozin., dep.
empr.. terraço. Sin. 26.000,
prest. CrS 800,00 o poq. parce-
Ias. Tudo a comb. Ver de 12
ás ]9h. - 1. 264-1794.

"*¦ I MAESTRO VILA IOBOS
te, ap, 3 qts. sl. dep.

QUATRO QUARTOS -
Salão, 3 banheiros soei- '•¦

ais, 1 por andar — 1 i
ou 2 vagas — Rua Silva !
Guimarães, 53 — Entre-i
ga em 1 5 meses. Aten- i
demos no escritório da !
Rua Antônio Basilio,
493 — Diariamente. A :
partir de CrS
260 000,00. Cristiano.

953. Telefones:
224-5733 e 242-3079. -
Memorial de Incorpo-
ração 1 Io Oficio do Re-
gistro Geral de Imóveis
Livro 8-A Fis. 237 n.°
169.
RIO COMPRIDO - Cobertura

Is. locação — Rua Rimo de
Itapagipe - Super luxo com
jmplo terraço c/linda vista, sa-
Ia, 2 qtos., banh. em cores,
to linha, dre_t de serviço e dep.
compl- dc empreq a d a. Apenas
CrS 75.000,00. Tratar no DIP
TIJUCA DE JUUO BOGORICIN
IMOVEIS 5/A. - Rua Conde
de Bonfim, 429 Loja — Tels.-
238-9572, 268-9262 e 224-1717
— Aberto diariamente ató as
20,00 horas - CRECI 95.

RIO COMPRIDO Rua B) ..o do
PeiropoMs 476 ap. 201 - Sala
3 qts. varanda coz. banh. d^D.
empr. Vrr local 10 às I2h. Tr.
Décio Marra. Tel. 2249JJ1
CRECI 42.

RUA CONDE OE BONFIM Esci.
it Aguiar apt. frenle alto lu-
xo. Se!ão 4 qr9s. 2 qtPs. empr.
3 bans. __;. ccp-:oz. azulei,
cor teto. Marcêr v:sit£« p' tal.
758-.'! 23 cu nr R. Cde. B;nf
377 s'610 C<?E_:y22591_

RUA B. MESQUITA, 463 ap. 204.
Vdo. ótimo ap. c/ sl. ato,
banh. coz. azulei, até o teto,
dep comp. acab. ds le. auaü-
dade - 258-1484 Dr. Teixeira
- CRECI 1380.

RUA SIIVA TELES - Olimo
«partamont- ocupado sem con-
trato. Ideal para retomada c/
sala, 2 qtos., bíinh,, coz. e
deps. compls. Apenas 60 mil
em 2 anos. Vor c/PLANEJA
IMOBILIÁRIA. R. Farme de
Amoedo, 55 Ipan. 227-7596
287-0793. CPECI J/269.

RUA VISCONDE DE FIGUEIRE-
DO, 62 ¦ Sala, 2 qls., dep.
e garagem. Ver c/ porteiro.
Traiar lel. 255-3113. CRECI
1255.

RUA JOSE HIGINO, 241- Ap.
to. sala, 3 qts 2 banh. entrr_..i
3 meses -- Ver local. Tratar
tel. 255 3113. CRECU255.

RIO COMPRIDO - Vendo Vpt.
de frente. Sala; 3 qtos. e d.p. ,
-' 

garagem. C/ 40 mil dc ent.' 
500. Rua Estrela, 51.

COMPRO p diverso!
pao. a visla p. Cx.
apls. 2. 3 o 4 cits. Inf
254-1640. CRECI 1690.

clientes
i. Brasil,
MULLER

30 de
Tol. 222-0914.

RUA URUGUAI
aplo.

CR.CI
Caix.

2269. Ac. B. Brasil ou

601. Tel.
231-2332
390.

232-2923 e
- CRECI

(C

COBERTURA 01
Risilo, 281 Ilo. i
2 sls. bnh. coz.
rmp. garcg n esc,

P. Antônio
,.zio, 3 qts,

área, dep.
Pc. 95 mil

alé 211). [CRECI

A RUA GRAl. 8RUCE (S. j
Crisióvão) vendo casa vazia 2
qls. 2 salas (antiga) para depó- j
silo ou oficina troca por ap.
no Bairro. Tolal 55.000 c/
p.queno enlrada. 230 9084 -
230-2234 -£R_£CI 3703.

ATENÇÃO - Sio Cristóvão!
Vendo casa vazia c/ bem te--
reno. Precisa-se reforma Ruo
Chaves farias, bom preço. Infs,
226-9553 - CRECI 1687 Louri-
vai Gomes ou Costa.

254-4775
1782).

AlFREDO CAVALCANTI VENDE
N-Pça. Imc-ino), frenle p

Tijuca Tênis, alto luxo, Sr>'ào,
sala/jantar, 2 amplos dorms.
e^arn.í. banh. copa e coz. luxo
depds. qarage/cond. Apenas
100 mil 234 053" 254-4775
- alé 21lis (CRECI 1782).

ABONI V. magnífico ap. frente
salão, 3 qts., 

"coz., 
azulei, teto I

pia ino»., arm., ban., bo/., |

RUA URUGUAI. 339 Ao
iacío da C, Sonda., apto. c/
hall, sala, «-rm., emb., 3 qtos.,
banh., coz., dep., compls., e
g.rags. Apenas 35.000 sinal.
T.TT.bém vendemos if imóvel
s desp. Chaves Cenlro Imobili-
ário Tijuca. Rua Gal. Roca, 778
or. .101 - 268-4766 e 266-4094.

qts.
car-
Rua

tipo

BARRA Vendo 2 terrenos de
15 a 35 no Jardim Oceânico,
2a. q. da praia 267-4607 Aiv;.
renga CRECI 1395.

BENFICA Vendo casa :
sl., c, dep. empr., qar., 

'.

ros. Enlrada 20.000.00 -
Prol. Esler dc Melo, 74.

SAO CRISTÓVÃO"-- Apart.
c sa prenfos par;, morar em
ru* p.rt, S. 2 q. coz. banh. em
cor, àr. serv. pint. piás!, play-
qrcund 500m2. ver Rua Vis-
conde de Niterói, 274 junto
a Quiita e Estádio. Enl.
9,030.00 a comb. resi. 20 anos.
Esc. Alcindn Guanabara, 25/.ir.
i.503. iei. 221-6101 - 222 2323
- Erico.

bo/.,
., metais louças novas arm.

área azulj. tanque dep. emp.
slnt, tapeie ar. cond. vukapiso
cort. 75 ent. est. prop. BB Cx,
R. Marriués Valença, 57/202. -
CRECI 1566. Vor sábado.

A TIJUCA - Apios. novo? sa
lão 3 qts. c/armarios emb., 2
banh. soe, cop .-coz, dep.
emp.. qarage., fino acabamen-
to Ver R. C. Bonfim; 605. Tr».
lar. R. Moura Brilo, 30 tel.
264 8579. CRECI 3619. Também
avaliamos e vendemos seu
imóvel.

A RUA
Ap. C

SAO FCO. XAVIER 392
/ sala, 2 qlos., banh.

coz., dep. compl. garag. In-
devassavel. Apenas 40 000 si-
nal CrNTRO IMOBILIÁRIO
TIJUCA - R. Gal. Roca 778
gr. 401 - 268-4766 - 
268 1094 CRECI 3 275
WEBER JUCA*.

*A RUA PE. CHAMPAGNAT, 31
- Apto., o saleta, s_la, I qto.,

c'arin., emb., banh., cor., coz.,
c/ arm., e azulejo até o tolo
ele. Apenas 18 000 sinal, ac/
Ipcg. Chaves Centro Imobili-
ário Tijuca. P.. Gal. R-rcn, 778
gr. 401 - 268-1C94 e 268-4766.
CRECI 3275. WEBER JUCA*.

APARTAMENTO NA TIJUCA
Vende-H os apartamentos nos.
501 e 502 da Rua São Francisco
Xavier, n9 19 - com 3 e
2 quarlos, sala. banheiro, cozi-
nha e dependências, para em-
pregada. Procurar o Sr. Araújo
no loca!.

ALDO MOURA ITDA. - Vende
o. últimos aptos, de luxo -
Prédio sobre pilotis. Pia1

; ground, jardim. R, Baráo
Mesquita, 510. Sala, 2 qtos.,
cop,,-tor., deps. empr. comple-
tas, garagem. Sinal facilitados
em 60 metes s/ juros. O sal*
do a longo praio. Infs. na Sa.
ç,_o de Vendas Utilidades Pú<
blica. R. Major Ávila, 455, Io*
ia 7.F - Tol. 228.0902 - CRE-
Cl 353.

'1

APARTAMENTOS pronlos, ven-
do, fino acabamento c/ ompla '
sala, 2 e 3 qtos., banh. sec, j
comp. cozinha (com pisos vi- j
trif, louça e azul, cer até leto)
dep. criada e garage, Entrada j
doido 10 000 (chaves na mão), |
proslacáo dosde 980,00. V«r |
Rua Afonso PonA, 71, ~ Te!,
255-1753. Barroio. CRECI 1444.

APTO. Oportunidade 2 qlos.
sala. 18 mil de enlr a Ia saldj
24 x 700 s/i. R. Marechal Fon-
don, 477 c. 2 apt. .103. Ed. Ce-
arí. Iralar 2579990 CRECI
1589.

APARTAMENTO NOVO e pronlo I
- R. Maria Amélia 437 esq. R.
Uruguai, Ap. 2 p/ andar, frento |
garagem, arm, embutidos, salão i
3 dls, 2 banh. ioclftlt depi. j
pequena enlrada i.ildo com-. '
aluouoi, ver local tr. 222-3692
C9ECI 295.

A BARBADA DO ANO - Porto
do Col. -Viiliiar sala 2 qtos.
coz., banh. etc. 5.000 sinal
I5.C30 a combinar e '10x500.
Marcar hora p/tel. 268-2144.
CRECI 439. MOIA.

APARTAMENTO - Pça. Saens
Pena - Vazio, fronte, pintado, j
c/ sinteco, 2 qli. i-la, coz.
dop. Ent. 2 Sim,, 800 p/móo. !
Preco à vista: 60 mil. Ver na |
Rua B_rão da Pirassinunga, 77 I
aplo. 203. Iralar PREDIAL LEME I
- CRECI J 383. Tel. 23/9352.

à visla ou 110 financ, sm 30
meses s/juros. Aceilo Caixa ou
B. Brás. .li 258-2123 FEITOSA
CRECI 2269. Vor no local.

DOIS POR ANDAR -
Venha morar ainda este
mês — em sensacional
apartamento. Sala, 1
suite com banheiro pri-
vativo, mais 2 quartos,

1 banheiro completo,
copa e cozinha em azu-
lejo até o teto em côr,
dependências comple-
t a s , garagem, play-
ground. Espetacular
acabamento, à Rua Ge-
neral Canabarro, 68
Entrada a partir de Cr$
17.500,00 e prestações
de CrS 1.31 1,24. Cor-
retores no local ou na
Construtora Projeto S/
A, Rua da Quitanda,
191 - grupo 402/3 -
Tels.: 24 3-8687 e
223-0493. CRECI 1502.

(C

528 ~ Luxuoso
novo, sí-lno, 3 qtos.,

ledos c/ armários, lustres, cor-
tinas, 7 banh. p1 l>ox, cozinha
c/fogüo Naut., armários, área
f. alum-, dep. empr. c/ arm.
e 2 vagas rie garagem. Ver
d'ar. CRECI 531. F. _Correia.

RUA MARA, B3/1ÒÍ —.'. 4 ;- qt.
sl. vnr. jardim qumial (Ed. 2
ap.). Chave 201. 90 mil 50%
fin. 36 meses. 5 juros.
258-5408. N.UY. CRECI 171.
Ac. B.B.

RUA HENRIQUE FIEIUSS." 66,
vdo. aptos. 3 cils. frente,
va/ios. 'A visla 60 mil. Int.
Lui/, 2430292, CRECJJ073.

RUA URUGUAI N9 138 apt9 302
Vendo ótimo apt0, l dala,

2 qlPs., banho, coz., dep, em-
proqacla, Chavos c/ o perteire,
Traiar - PÍEDIAI CANADENSE
LIDA. - R. Alcindo Guanabara,
2.1/ c,r. 1107 loi. 222-7808

das 9 às 17 heras. CRECI
1357.

RUA BARÃO DE MESQUITA ...
998 - Vendemos ap. 705 c/
sala, 2 qtos., banh. coz. dep.
empr. Chaves c/ porteiro Ar-
nóbio. Traiar IMOB. PINHL'1-
RO GUIMARÃES. Av. Erasmo
Braga, 227, s/ 704, lolofones:
222-0065 e 2220851 - CRECI
J-332.

SALA - 2 qt°s, t\ep* garagem
todo de (rente pypraça local
excepcional para crianças. Ver
diariamente no local i. Rua
Ma.-slro Vila lobos, n? 126
aptP 202. Esta fun começa Ha-
dock lobo, n9 333 frenle à
Rua Afonso Pena. - Sinal 25
mil - Saldo Btn 3 anos - s/
iuros. CARMEN CABRAL
CRECI 1339 - Tol.: 231-0342 p

_23Sj7_48l.

SAENS PENA - Vcé não encon-
trarí nenhum outro ap. -de 2
qt. sl. depend. emp. em tama-
nho, luxo de acabamento, ben-
feilorias e condições pagamen-
lo. Base: 96 mil, financio alé

1 40 meses srm acréscimos. B.
I Me.quilo, 455-801.

JUIZ

O Juiz cm exercício na 0a. Vara Criminal
estará de plantão hoje, das 13 às 17 horas, no
Palácio cia Justiça, na Avenida Erasmo Braga,
115, para conhecer pedidos urgentes dc habeas-
corpus.

NAVIOS

No Rio hnji\ o navio de passageiros Augus-
tus, italiano. Procede de Buenos Aires, Mor.tcvi-
deu e Santos, para Lisboa, Barcelona, Cancs,
Gênova e Nápoles. .<// Amanhã chega o Oriental
Carnaval, chinos, do Hong-Kong, Kadishiong,
Koolmy, Kobe, Yokohama, para Santos, Buenos
Aires, Durban, Lourenço Marques, Moçambique,
Clngapura e Hong-Kong, /// O carioca poderá
visitar hoje, das 14 ás 18 horas, o cruzador
lançn -mísseis da Marinha dc Guerra Italiana
Vlttorio Vendo que ficará no pier da Praça
Mauá ate o dia 20.

PAGAMENTOS

O Banco do
na segunda-feira.

Estado da Guanabara paga
os vencimentos rio ECT —

ativos grupo 2, Comando em Chofc de Esquadra,
Embraflhnc e os seguintes do grupo 11: servido-
res rio Estado, Tribuna! de Justiça. Tribunal
de Alçada, Tribunal rie Contas. Sursan, Suseme,
ALEG, IASEG, IPEG, DER. c Fundação Leão
XIII.

LUZ

Hoje vnl fítllar luz nos logradouros seguin-
tes: Subúrbios ria Central -- No Ênge-
nho Movo, entre 7h_0m e 12h, Rua 24
de Maio. líl No Méier c Engenho dc Dentro,
entre 7 o 14 horas, Ruas Gustavo Gama, Coronel
Cola, Adriano, Venceslau, Paulo da Silva, Araü-
jo, Magalhães Couto, Nossa Senhora do Sion,
Menino Jesus, Santos Titara, Galdini Pimentel
e A; Travessa Miraccma. /// Em Honório Gur-
gel, entre 7h30m e 10 horas, Rua Jatuaia, Gua-
xlndiba, Itnbê, TJrurai, Jerônimo. Coelho, Major
Sousa Mendes. Dr. Sousa Silveira, Pedro Laba-
Ult, Inácio Tosta, Libcrato Barroso, Gustavo
Viana Filho. Agenor Porto. Francisco Campos,
Alfredo Elis. Dr. Oreolino de Abreu, Lepon Rc-
gis, Mambucaba, Mácabu, dos Rubis, Francisco
Furtado, General Wyldman, José Pitanga, José
Barbosa, Serafim Braga e Emilio Goeldi; Aveni-
da A, Praça Rocha Vaz. / 7 Subúrbios da Leo-
poldina — Em Bonsucesso, entre 7h30m e 17
horas, Ruas Bittencourt Sampaio e Sargento
Silva Nunes: Avenida Brasil. Entre 13 e 17
horas, Rua Teixeira Ribeiro lll Em Brás dc
Vina, fintre 8 p lfi horas. Ruas Oriçá, Idumê,
Araúna, Vipna, Jaboti, Angicos. Piaiba, Cacira,
Itabira. Suruí. Bento Cardoso. Capoava, Guapo-
ré, Castro Meneses, Manuel Cavanclas, Angatu-
ba. Muana, Irltuia e A. Estrada rio Quitungo.' Em Lucas, entre 7h30m e 17 horas, Ruas
Itapuava, Ferreira França. Iraçu, Itapu!, Itare-
ru, Iraraaiá, Iguaçaba, Sousa Carvalho e Sá
Freire; Estrada Porto Velho. < ' .Zona rie Ilhas
— Na Ilha do Governador, enlre 8 e 12 ho-
ras, Ruas Francisco Jpb, Adolfo Porto. Princesa,
Aristarco Ramos, Ângelo das Neves. Domingos
Segreto, Altéia, Tito Livio rie Castro, Pizarro
Araújo. Francisco Pepe. Bardana, Malta e Jaime
Perdigão: Estradas Tublácanga e do Dendê;
Avenida do Magistério.

RECÍPROCA

— O Conselho Deliberativo da Reciproca
Assistência do* Servidores do INPS, em sua
Última reunião, deliberou conceder pecúlio base
CrS 23 mil p mais adicional por tempo de
contribuição de CrS 4 OG8.00 aos beneficiários
do.s ex-associados Almerio Gomes de Oliveira,
Ovidio Laureano rios Santos e Joaquim Francis-
co Beiro Uchôa; idêntico pecúlio e adicional
de CrS 2 04-1.00 aos beneficiários de Firmino
Liberal o Reboliças. Indeferiu a inscrição como
associados dos tarefeiros do INPS por não serem
o.s mesmos considerados servidores. Aprovou no-
va modalidade de pagamento das corretagens
do agcnclamento dp novos associados e decidiu
regulamentar o quadro de Corretores da entida-
de. dentro de (i0 dias, a contar rio dia 6 último.

FEIRAS

Vinte e quatro feiras livres serão realizadas
hoje, sábado, em todo o estado, nos seguintes
locais: Rua Barão de Cotegipe, Vila Isabel;
Rua Professor Ortiz Monteiro, Laranjeiras; Rua
do Rocha, Rocha; Rua Santa Luisa, Maracanã;
Rua Tadeu Kosciusco. Cruz Vermelha; Rua
Iricumé, Brás de Pina: Rua Conzaga Duque,
Ramos; Avenida Alexandre Ferreira, Lagoa;
Rua Costa Ferraz. Rio Comprido: Rua Belmlra,
Piedade; Rua Paulo Barreto, Botafogo; Rua
Alvarenga Peixoto. Vigário Geral; Rua Maldo-
nado, Ribeira; Ri.as 44 e 6ã, Curicica; Rua
Ferreira Meneses, Engenho da Rainha; Rua
Cruz c Sousa, Encantado: Praça Luis Mural,
Realengo; Rua Láurindo Filho, Cavalcanti; Rua
Dr. Gonçalves Lima, Marechal Hermes; Rua
Aipira, Vila Kosmos; Avenida Olímpio Estêves.
Padre Miguel; Rua Van Gogh, Maria da Graça;
Rua Teixeira Ribeiro. Ramos; c Rua Raul Azc-
vedo. Senador Camará.

VÁRIAS

A Banda ria Polícia Militar dará concerto
hoje. ás 171i3()m. nos jardins da Casa Rui Barbo-
sa. em Botafogo. I Deverá entrar em funcio-
namento, no dia 2fi. o novo bondinho do Pão
de Açúcar. Leva 75 pessoas em coda viagem
e gasta apenas 8 minutos entre a subiria e a
descida. O preço a ser cobrado será o mesmo:
CrS 0,50. /// O Prêmio Cândido Mendes, no
valor de CrS 23 mil para o autor dn. melhor
monografia sobre o ensino técnico c comercial
no Brasil, está aberto até o dia lô dc novembro
a todos os aluais alunos e professores das esco-
Ias técnicas de comércio. Informações ria Praça
15 de novembro, 101. /// Começa amanhã, e
vai até o dia 23, o Semana Osvaldo Cruz cm
todos os estabelecimentos da rede. oficial rie
ensino da Guanabara. 'II O Conselho Nacional
para o Bem-Estar dos Cegos promove hoje,
às 16 horas, em sua sede ria Rua Clarimundo
de Melo, 210, solenidade civico-rccreativa, alusi-
va ás comemorações rio SesquiccnUT.ário. ///
O filme Çábaret será apresentado dia 20. às
21 horas, om pré-esfreia no cinema Palácio,
com renda em beneficio da Colméia. /.-/ A V
Feira de Ciências do Estado da Guanabara,
no Grajaú Country Clube, termina, amanhã.
/// Uma Noite da Espanha, em beneficio do
Lar ria Criança, será promovida no dia 21, às
20 horas, na Embaixada da Espanha, sob os
auspícios da Embaixatriz Del Pcro e da Sra.
Zoc Chagas Freitas. Participarão grupo de jo-
ver.s ria colônia espanhola, além de distribuição
de brindes e sorteio de uma passagem aérea
ft Europa, fornecida pela Ibéria. , IJ A professora
Fernanda Barcelos vai ministrar, no auditório
da Av. Rio Branco, 120, sobreloja 12, cursos
de Relações Humanas, Reláçõus Públicas e Lide-
rança. Informações pplo telefone 255-4214. ///
Começa hoje a XIV Semana Cairbar Schutel
de Cultura Espirita, com uma palestra do enge-
nheiro Carlos dc Brito Imbassaí que falará
sobre Obsessão. ::,' O Clube Português de Nite-
rói promovo hoje, às 21 horas, uma Noite de
Musica, com números rie ópera Imllet, seresta
o poesia. Serão encenadas as árias Madame
Buttcrfl. e a Bohcmla., .,'
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AVENIDA BRASIL 500
SIMPLIFICA SEU ANÚNCIO-264-4422.
wliWil^fc"" mmmmm ******* -^ ACentraiTerçada sede 7\ K*mi^r%A Central Telefônica da sede

da Avenida Brasil, 500, já está
de plantão para receber seu anúncio
classificado de segunda-feira.

• Telefone para lá no sábado
de 14 às 22 horas e no domingo, de
8 às 17 horas.

Você vai ver como está cada vez

mais fácil anunciar no JORNAL DO

BRASIL.
JORNAL DO BRASIL #
Classificados que vendem,
também às segundas-feiras.

TIJUCA

RUA GENERAL CANABARRO ..
78 / 403 (C. Militar) -- Vdo. '

apart. 2 qts., ll., slt»., deps. i
compls. a de empreg. gara-
gem - Pr. 85 mil à vilta.

SÃÍNÍ PENA - Vdo." aplo. d»
Iuko, It». nlio, 3 qtot. 2

junh». cop» eo». dep. g»'-
Enl. 85 mil rest. finam. 8 ano;
_ R. Moura Brito 209. - CRECI
548 c/ Joel Almeida.

SE~VÕCE VAI VENDER - Seu
Imóvel - Telefone para o nos-
»o escritório e daremos um
leudo perlcito com o valor
exeto e condições aluais do ,
mercado imobiliário CAR- ; nidade
Siri CABRAL - JAYMl FAR-
BIARZ e JOÃO BREVES --Cor-

retores oficiais. Tel. 231-0342
e 231-1011.

TIJUCA - Ãplo. compro i vis-
1. pT.f. lia° Tal.: 249-1448 -

Snr. Zica - Av. Ernem C»rdo.
»a, 21 - loi» t - C»»e»du-
ra (Sede Própria).

TIJUCA 
"- 

R- Ariur Menezes, '6
• Vdo. an. -401, varanda. 2 sis.
2 qls carm, bnh a coi. em
cor, deo. emp. c/direiio a o;-
raccm. Ares 100 m2 Financio
cu ec. B. Brasil. Ver no local.
Inf. 243-0371 - CRECI 821,

TÍJÜCA - R. Úruquai. 339 -

Vdo. »P- 310. ll, 3 qts, bnh,
dep. emp. e oaraqcm. Ver

Bi
TIJUCA - Vendo o aplo. 306

d» Rua Bcncvenuto Berna nP
20, vazio, com 2 qls.. saiu e
dop. Chave» no «pio. 206.

TIJUCA Apartamento alto lu-
xo vondo c/ super selão, 4

grandes quarlos, 3 banheiros
sociais, copa-cozinha, 2 quartes

AyaTn9t _S-.^ j T»1«A R„. Ba,.. *** M.,.,u
Rua C. Bcnfim. Chaves e/ por-
teiro. Tretar c/ o prop-ietano,
248-4119 e 264-0303. Sr. FlaV.o.

TIJUCA - R. Mirais e
BI. B »p. 406 ctr° icrrcno s,

pilet., salão 3 bens qls. (2
arms. embb.) cop-coz. de o .
empr. g. escr. Ent. *»0 mi) _/
1.5C0, s/i. e s/ correção - vis-
tas locíl. Inf. Cde. Bcnfim
377 610 T. 258-2123 CRECI
2269. .. _

1
8

pend.
banh.

ncTIõcaT 
"nf.' 

2430371
Bratil - CRECI.821; ____.

TIJUCA — Tfeca.se apto.
2 qtos., dependências e

ç-, outro coniugado n
mengo por 3 qlos. na
Trt. 243-759S, 223-4098.
3221.

Ac. B.

sala. !
g_*a- i

_ Fia- |
Tiiuca. •
CRECI:

ÍIJÜCA - Peça» amplas. IUIZ
BABO vende, luio, Haddcctt
lobo, 379/202, (reme. 3 a'!-.
s.. d. empr., ele. Chives p:r!9.
CR ECl 466.

MJÚCA - V.ndo Jpí. R >*>*<>¦
p„i, 55/202 esq. R Carlos
rf.se. Sal*. 3 qls., d«P- amp.,
luxo. Recém const .rm. emb.
sint., «ul. dec. teto v. « trat-
no local.  ..-

Rara oportu-
apts. de alta

classe prontos p/ mo-

rar Mariz Barros, 840.
Financ. p/ Cx. Econô-
mica em 20 anos p/

pes/sac - A parte não

financ. p/ Caixa será a

combinar em até 30 I

meses c/ 5.000 de|
entr. sala, 2 qts. de-

compl. coz. e \
azulej. alé o teto i

i — elev. até a garagem !

I e salão festas. Financ.
I também direto em até!

40 meses sem correção 
'¦

cond. a combinar. Inf. j
no local até 22 horas. •

Dias Abreu Imóveis.!
CRECI J-407.

TIJUCA - Rua Conde ;
Bonfim, 706, esquina I
R. Uruguai. Todos de
frente. Ótimos aptos.
Novos, salão, 3 quar-
tos, ledas dependen
cias, garagem. Sinal
apenas 30% restante
40 meses sem cor-
reção. Aceitamos Cai-
xa, Banco Brasil e ou-
trás financeiras. Corre
tores no local na lo,d

160. Vendas NATAN
BERMAN. R. 7 Setem-
bro, 66 3o. Tels.

Frente. Apto. da tãl*. ,
qto., banh. social, eoiinha, j
dep. de empregada. Preço ...
50.000,00, financiado» em 40 i
mrtes. Tratar no DIP Tijuca d»
JUIIO BOGORICIN IMÓVEIS
S/A Rua Conda de Bonfim,
479 loia. Tels.: 238-9522 t ...
268-9267. Aberto inclusive aos
demingo» até II 20,00 horas.
CRECI 95.

TIJUCA - Vendo aplo. 2 «. »a.
Ia, coz. banh. IP andar, Rua
Garibaldi. Tal. 229-1281.

TIJUCA - Ru. Engenheiro Er-
nani Cotrin, 85 - Transversal
à Rua Uruguai — em frente a ¦
Casa Sendas. Apartamentos
prontos com sala, 3 quarlov
2 banheiros sociais, dependen* :
cias e garagem — (na escritu-
ra). Prédio de luxo sobre pi-
lotis, fachada em pastilhas 

'

apenas 2 por andar. Play-
Ground. Construção de B. RO*
CHtlN ENGENHARIA LTDA. Si-
nal de 4.000,00 e nas chaves
12.310,49, o saldo financiado

I em 15 anos com prestações
mensais equivalentes e um alu-
guel (decrescentes). Renda fa-
miliar de 4.000.00. Nâo perca
esta oportunidade. Vá hoje
mesmo ao local até as 20 ho-
ras, ou diietamenle em nos-

i sos escritórios à Av. Rio Bran-
co 156 - Grupo 80) - Tels :
232-3<-S, 222-8346, 722-2793
e 252-8774, ou em Niterói ã
Praia d« Icarai, 177 - loia
- Tels.: 2-3063. 2-2298 « ...
7-4135. JUIIO BOGORICIN -
CRECI 95.

pia
gada,

TIJUCA - R. Prof. Ga-

bizo 361. Venha ver

quase prontos s I â o

(24m) 2 qts. banh.

azul. dec. coz. c/ arm.

fórmica dep. compl c/

qto. rev. e garage. Pré-

dio c / play-ground
elev. em tijolinho 2 ap-

tos/ andar. Preço fixo

só 3.000,00 fac. entr.

em 40 meses (1.500,001 232-6172 - 222-6596.
mensal). Aceita-se BB, CREG 8. _(C
CEF, COPEG. Visitas é | TIJUCA - o"poriunidadê. Rua | ¦

inf. local ou Av. Rio ;

Branco 108/ 4 05.

222-3471 - 242-9266!
Empreendi mento

COEMA - Const. Eng.

Mont. Ltda. CRECI 322,
TIJUCA — Vendo c.<celc-nte

TIJUCA - Sala. 1 e 2

qtos., dep. compl. e

paragem. Sinal a partir'< 
de 1.800, contr. a par-

; tir de 3.000, prest. a

; partir de 603, renda

j fam. a partir de 2.412.
Ver e tratar Rua Barão

de Mesquita, 450

corretor ou
— Av. Rio Branco,

TIJUCA - Rua Cario» Vaieon-
celas, 57. No coração da Pra-.

ca Saen» Pena, com anlraga |
rigorosa em 10 mese», apto».!
de sala, 2 quarlo», banheiro, ]
coiinha, aiuleio» am cor ata
o teto, quarlo a banheiro de
empregada, am prádio «obre

pilotis ajardinados, com «pe-
na» 4 aplo». por andar, todo»
d» (rent», financiado», tm ate
20 ano» pela Cai»» Economi-
ca Federal, com anlracl» da
Cr$ 1.750,00 • mensalidades
de CrS 600,00. Acabamento d»
luxo, informacõet no local in-
clusive ao» domingos at» as
20 hora», ou diretamente em ,
nossos escritório» à Av. Rio ;
Branco, 156 - Grupo 801 -

Tels. 232-3428 - 222-8346 -

2222793 a 252-8774, ou am
Niterói á Praia de Icarai, 177 ,
-loia - Tels.-. 2-3063, 2-4298
, J.4135. JÚLIO BOGORICIN

' _ CRECI 95.

TIJUCA - Cobc-riura vendo com I

lerraço de 20 x 5m»„ living, |
3 amplos qts., c/arms. embu :-•

2 banhs. sociais, copa-coz. am- •

a,ea de serv. dtos. empre -

garage, Irenle, prédio
pilotis. Ver oZne No-

bre da R. Uruguai, n° 533 an.

Cil Tratar Sérgio Castro
Imóveis. R. Barata Ribeiro n9

39í s -08, 254-376a 235-1595.
CRECI 22.

TIJUCA - Rua Delgado de Car-

valho - Apto. c/ialão, lalela,

3 ótimo» qtos., banh. «oclal,
copa-coiinha, dep. compl. oe

empregada e área d» »erviço.
Ótimas condições de pagto. -

T,atar no DIP TIJUCA DE JU-
LIO BOGORICIN IMÓVEIS 5/A
_ Rua Conda d» Bonfim, n?
429 - loia - Tel».: 238-9522 •

t 268-9262. Aberlo inclusive
aos domingos aló as 20,00 ho-
ca». CRECI 95. 

VENDO aps. 1 - 3 - 4 R. Mal. |
TromposvAv 36. Chaves no ap.
2. Tratar 2BS-3337. .

VENDO •- Rua Condo Bonfim I

123 aplo. 202. Ia. locação 3

| çjrds. autos, salão dcp. empreg. j
área serv. garagem escri;. Facr-
tilo 30 meses. Cnaves local.

I Inl. 252-1485 CRECI 1561.

VENDO apt? ampla sala 2 quír-
' los e dcp. completas. 60.000.00
| a combinar. Rua Barão de Mes-
! auita 743 *pt° 401 - Chaves

j local.
VENDO spto. 301 da Rua Uru-

guai. 237, frente. 2 quartos,
! sala, depend. arms. embuti.

C/ ! sala forrada.
frente sala, 2

AlTO DA BOA VISTA - Vendi
se casa de alio luxo com 2 sa- i
lóes, hall dc entrada. 3 quar- ;
los, garaciem par» 3 carros,
elevador piscina, ele. Ver no

local á Av. Edson Panos. 216.
Trat„ à Av. 13 de Maio,
44- 17° and. com Dr. Paulo.
B_»e da ureco CrS 600.000,00.

CASA MODERNA - laie, valia,
saião, 3 qls- gartge. Rua Abe-
lardo de B.,rros. 29. Int.

I 243-0292. lufa: CRECI 3073,
I CASA GRANDE' - Ccnsir. nova

| terr. arborizada
I dentado —

sossegado

109

a d o s e I
- Aceiía-ie

Tel. 264-6924.

em- i
urn I

Rua ¦

"302 
j

talão 1

Tre

Vendo
apartamento absixo do seu va-
lor real, 1 sala, 3 quarlos, «•¦
niflfios, dependi. tompttMôs -

garagem. Vazio, pintado. _!fv
teco, à vista ou financiado -

Rua Conde de Bonfim n<? 100
apto. 403. Visitas sábado 14

àl 16 horas, domingo, de IO
, 12 horas. Tralar na Rua da
Assembléia nP 93, sala 601.
Fone_232-_8902. _CREC[_ 1_666.

fÍJUCA — Apto. de saia, do»->
auartos, deps. empreg., qer-
na escritura, telef-, arm.
but. Entrada 50 000 cm
ano, restante Cx. Econ.
Uruguah_393^-:._C:02.

IIJUCA - Vendo exc. apto.
fie. Rua Des. Isidro, 172
3 qts. dem. dep. aar, chav.

porl. 231-9540 R. 44 Queiroz
CRECIÍ191S,

TIJUCA - Vdo. ó» apto. </ ll,
2 qts, banh. compl. ót. coz.
c/ arca e tanque e rlcp
90 000,00 c/ 40 000 entr.
vessa Américo de Oliveira,; 15Z i
a 3Q1 - Nio tem condomínio. I

TIJUCA — Vendo apto. vazio ,

para entreqa em dezembro com j
2 querlos, sala, cozinha, b«- i
nheiro e dependlncias. Preço .
total 75 000,00, sendo 35 0CO.0O
no «to d» escritura, ou a com-
binír t os restantes 40 000,00
em 3 enos, sem iuros **. sem
correção. Preço fixo. Ver no
local a Rua laldro Figueiredo,
8/804, esquina dc S. Francis-
co Xavier com o vigia cia

obri, e para tratar pelo telef.
247-4436_CRECM6141

fÍJUCA - R. General Marce-
eelino n? 99/101. Junto Co-
légio Militar e Pedro II. . 

-

Vende-se ap. tipo casa, Int.
independente, c/ |»rdim, sa-
lão (45 m2), 3 alos.. dernali
dependências, inclusive I co
modo anexo, também Indapen
dente. CrS 150 000,00
ta-se oferta à vista,
Caixas. ___-

TIJUCA - s'»1a, 3 qlo». dep.

garage. Ótimo ap. de frente
CrS 

'55 
financ. R. Zemanhof

Inf 32-2493. FONTES.

Dr. Sanlamini. 292. Ai
sala 1 e 2 qts., Drontos, Ia. to- :
cação. Entr«rJa desde 15.0CO.OO
c saldo facilitados cm 30 meses
s/ juros. Ver no local de 12
às 17 hs.c/ Sr. Edson ou nt.
Av. Rio Branco, 185. s/417. Tel.
2246545. CREC 96 e 27.

TIJUCA - Rua Camoos Sales,
168, apt. 302. Sala, 3 ais., dep.
compl. Vario. Ver no Ic.al des
12 às 17 hs. 60 meses s/iuros
em prest. de 750,00 e saldo
facililado. Av. Rio Branco, 185.
5/ 417. Tc, 224.6545. ícaro ou
Hélio. CRECI 96 e_27.

TIJUCA - R. Conde" Bonfim'72_
- Vdo. ap. 207, sl. 2 qls.,
banh., coz. dep. cmn. e qar<s-

no local. Inf.
Ac B. Brasil ou

* 30 meses. CRECI

qem. Ver
2430371.
financio cn
821.

TIJUCA

- Ac
Brasil

CRECI
569.

TIJUCA - V. luxo a.-m. emb.
atap. 2 q. salão cop. coz. dcp.

comp. emp. garagem. Mari»
Amilia 226/302. Ch. port. 125
« vista ou comb. 249-4344.

TÜÜCA - Apto. salio, «ala de
refeição, 3 quarto» tf armar o
embutido, 3 ap. ar refrigerado,
dep. completa de empregado
a garage na escritura. Ver i
R. Carmela Dutr», 33 aplo. 201
a trat. tt Albuquerque tel.;
205-4123 diari«mente:

TUUCA - R. Uruguai n? 261.
IUIZ BABO vende grande pre-
dio, 2 pavtoi., 3 qlos., 2 tis-.
copa-coz., área, ele, com mais
2 aptos, nos fundos, dr 3 qtos.
e depds. cad» um. Olimo p/
comércio ou resid. por CrS 300 i

mil bem financ. 50% de ,on- ,
irada e 50 x 3 mil. Neçjocio
raro. Pronta entrega. Ver no
local. IUIZ BABO: 232-0861 -

2224.8238.::CRECI '466.

IIJUCA - Banco do Brasil, lu-
xo, frente, peças amplas, vazio:
Sala, 3 qlos., qlo. empr., área,
ele, base CrS 130 mil financ,
sem iuros. Ver Hiddock lobo,
379/202, ef porl». 232-0861.
LUIZ BABO. CRECI 466.

TIJUCA - Afonso Pena, 66 ap]
404. Vondo aala 2 «mb. 2 ais.

gr. tudo frenl» banheiro com
box cozinha dep. cemp. c.np.
sinteko pintura recente. Ver no
local. Tcl. i228-2336.

Vende-se apt. quarto j
_e!_ sep. dep. empregada. Rua \
Ccnde dc Bonfim, 177 apt. ;
in.

TIJUCA — Aplo. na Rua Barão
da Mesquita n? 474 / 701 ~
poi 90 000, tt 20 000 entra,
da, 2 piwecd.il 5 000 • o sal-
do 1 000 mtnsal %/ juros, 3
qtos., sali, banheiro, qto. de
empregada • cozinha. Telefo-
ne 258-8805.

TIJUCA - Vendo aplo. c,' 2 q.
sala e dep. fte. vazio. Ver- Av.
Paulo de Fronlin 428 aplo. 602
- Aceilo ofertj. CRECI 2.437
_ Tnl. 222-3389 ou 229-1097.

TIJUCA - Vendesè apto.
cobertura C-02 na Rua ArWiz
p Barros. 25 dr sala, 2 quarto.,
living, termeo e demais depen-

I dèncias. Tralar tf Abrantes.
! Tcl. 252-9948. CRECI 2652.

TIJUCA - Aceito C. Econ. B.
i Bra.il Vtlo. vazio (rente sala

l 3 qlos. banh. coz. área serv. ;
i dep empr. Entr. ^0 mil saldo

40 presi. Haddock lobo 117
apto. 801. Corretor na port.
Inf. 222-0922 242-7481 CRECI .
480 ORBI PI AN,  i

TIJUCA - Vando apío. da luxo \
atap. 3 qtos., talão, copa, co> i
linha, dep. amprerj. Ver na |
Av. Paulo da Frontin n? 45) >
/ 309.

TIJUCA""- Compro aplo. 3 q.
c garagem dou de cot. casa
Boca do Maio. Méier. Acerto !
_ dlfer. Tcl. 231-1747 e ;
232-4460 Aloeiniro.

TIJUCA — Vende-se prédio na j
Av. Maracanã, quast esquina [
da Rua Uruguai. Tralar pelo»;
tels.: 242-3934 - 13 as 16 h ]
ou 238-5425 - Dr. José Car-
los.

ra VIMAP VENDE-SE apto." 
! qll., banh. cor. coz., depend.

I 50 ' dc empreq. garagem na escr. |
i ™i / " f_le i Rua Uru5uai "O 272, aplo. 504 ,

grs. 1302/3 - tels.' _Tol. 258-2576. j
222-4333 - 222-4424 vendo apto. bW'„'Í"1'''**im
- 252-8820 - CRECI: %,,ffi 

"? ' *>¦" ^

90A0 (C : VENDO aparto, de 3 qlos., 1
- i sala, qto. empreg., vaga

TIJUCA - Rua Clóvis Beliva.
qua. 317 - Esquina de José
Hicjino, prédio sobr» pilotis,
com jp**nas 4 apts. por andar,
fachada em pasillhas, entrega
rigorosa em 18 meses, em con*
trato, aptos, de sala, 7 quar-
tos, banheiro social, copa-cozi-
nha, dependências completai
du empregada. Financiamento
em 30 mese» à Preco Fi«o, ir-
reajustável, ou em 12 ano.
pela CREFISUL com sinal de ,
CrS 700,00, e mensalidades de |
CrS 560,00. Construção iá ini-;
ciada da KEI ENGENHARIA
SA, Informações no local ate
ás 22 horas. Inclusive aos do-
minqos ou diretamente cm
nossos escrtíórios à Av. Ri»
Branco, 156 - Grupo 801 -

Tels.^ 232-3428, 222-8346, ...
2222793, 252-8774, ou em Ni-
lerói a Praia de Icarai, 177 ;

loia - Tels.: 2-4398 e ....
2-4135 - JÚLIO BOGORICIN

CRECI 95.

8 000m2 aci-
Vendo financ. local

p Sta. Ca'olina
iVUsina T. 238-3448.

CASA VAZIA - Vendo, 4 qls.
«Ia, var. COS. banh. dep «mp.
Vc e tratar à Rua Senador Fur

iadou81 c/6 oil/-396-1 !3--r_

CASA - Vende-se com dois

pavimentos no estado
m-iio pavimento
de sala de visitas, sala de

jantar, hall, despensa, qua-
io de empregadas, cozinha e

dois peaucnos banheiros
segundo pavimento - quatro
quarlos c banheiro completo.

-. Jardim n» fr=ntc r grand»
quintal. Preco CrS 80 000,00
_ combinar Ver no local -

Rua São Cláudio ¦ n° 18. -

Chaves no nÇ 17 - Tratar a
o Sr. Alb-no pílos telefones
24S.E051 dis 9 as 11 horas i
ou no 224.9163, das 12 as 15 |
hora:.

CASA VAZIA Terreno 400m2. j
pavimentos. Saleta, 2 ialas, !

qts. den. emp. iardim. qu.n I
lal, gnragem p/3 carros, dstor- j
na rua residencial. p'óximo ¦,

a Praça Saens Pena. Ver R. Ale. .
xandre Gusmão. 12 "alar SACI |
. Imóveis Lida. R. Álvaro Al- ',

vim 27 gr. 113. Tel. 242-8254. !
CRECI 292^

COMPRO A VISTA - Até 60 \
mil nos bairros, Tijuca, Meier, ]
jacarepagua Ilha do Gov. cu

I z;na da Leopold na, casas ou

j apios. diar. c/fl próprio na Av,
Ernani Cardoso, 21-Loja. F. -

| Cascadura. {Sede própria] ate

t ài *0 hi:/n/ac.' ifiterm.

CASA - R. Vise. Jequilinhcnhi,
35-A sobrado, 3 qtos. 2 sis.
COZ. ban. área c> tque. gara-
qem p/ 4 carros e deos. de
empregada - 130 à v.sta ou

_ combinar. _ 

LUIZ BABO vo-ide Perto Praça
S Pena, resid. ou comércio,
R. Sanra Solte, 244 pf 150
mil. financ. - Propr. no local.
IU'Z BABO: 732.0861. CRECI
466. - Aceila Iroca aot. 2 qlOs.
Leme. Diferença a combinar.^_

MARACANÃ.'-¦ Vendo ótima re-
sidência c'salão, 3 qtos, banho,
coi. e demais dependenciai.
grande terraço. Ver Rua Jíouibá

; TIJUCA R. dos Araúio»,
ter. 10 x 130 c 4 casas entig.
vazias ótimo p/clinica médica,

i laboratório, oficina, depósito.
' etc. P 300 enl. 150 c/30x5.C00.
i Tel. 231-1747 c 232-4460 - Ai.

gemiro - CRECI 878.

TIJUCA - Vende-se casa altos
e baixos ru» parlicular
130.000.00 financ
98.000,03 

'** 
vista

Banco Brasil

TIJUCA - Vendo casa oi relr-
mas, terreno de 7m30 » 33m
fds., Rua Professor Gíbiso. nv
313. Tratar no loctl diariementa
cem o preprietário.

TIJUCA - Ótima casa c 3 ats-
;aláo. 3 ban. dep. emp. altos
e baixos. P, 110.000 a vlMa.

| Rua Merques de Valenç», 106

! o,5.
- I'rl-j TIJUCA -~ Vende se o terreno

composto! fc 12 por 30m r.A Rua Gurm-
dlba Iunlo ao prédio 204. Pre-

ço CrS 35.000.00. Tratar
242-9948 - CRECI 2474.

APENAS
prest. i

Ia.
ióia,

unha,

TIJUCA LUIZ BABO
n° 61, cemo resid. c
tio, c/ terreno granai
mil. pronta entreafl,

Uruauai
j comer-
, ot 160
i/c- bnh

LUI7. BABO. CRECI2320361
_466;
TERRENO Vondo a P. S>»ns 

'

Pena, por apenas 100 mil a
vi»la. Are» 221m2. Ver na Rua
Babilônia, 1. onde existe um
tanque de madeira - Tralar

prop. 287-1169 (CRECI J-184).

TIJUCA ALTOS E BAIXOS -

Vendo ótima casa. ambiente
fino seleto, iardim, garage,
quintal, varanda. 3 dormito-
rios, sala, copa-coz., bh. comp.
2 qls. emp. etc. Enlrada 130
mil, saldo comb. Ver p- Ja-
vor somente no horário das
10 ás 16 horas hoio e saha-

! do c /St. LIMA, á Rua Fet

i dinando lahoriau. 69. outro
horário só marcando pelo to

! 249-6S67. Inf. O IMOB. RIO
FOPTE R. Dias da Cruz. 15o

»,' 305 - Méier - Ed. Mesbla
-CRECI 54.

TIJUCA - Casa - Vendo Rua

! Duice, 70. c/sala, varanda, »/
I almoço, 3 qtos. banh1?. coz.

| dep. empregada e garagem.
1 OU ] :0.COO a combinar. Tcl.
i 243-9501. IVAN CORRÊA -

| CRECI 3LH5.  . . IC

TIJUCA — Part. compra terreno
: para res. até 300m3,
; 9x25, em rua tran:v. o
¦ Ia à Conde Bonfim.
| Port. deste Jornal

S2\ 496 com preço

20 MIL de enl. e 45
E 1.000 lotflizando 6b

mil í,*m mali nada, vendi
aparlainento enorme, prent
vazio, na Kua Sá V sna, i
do d» Pr.iça Mobol. Tem
varandas, 2 ciu,rios, c:z.
banh. área, dep. emrrog. «

chave está :/ BUENO MACHA ,
DO R Berão Mesquita 398-A '

ide 8 a; II ou dc 13 àt 19h»,l ;
CRECI 986 (temes oulros apar- :
t.imentos). j

APENAS 24 MIL DE ENTRADA
r. 40 prest. dc 1.100 totalizan- I

do 6fl mil, vendo na R. Comen- I
rfador Marlinelli apartamento ,

prcnlo, vazio, prédio de plclis
e e'ev»dcres. Tom sala, 3 quar- |
tos C armários, coz. binh.
área, dcp. empreg. Uma ver.

dadeira pechinche que está es-

parando por você. Queira apa-
nhar chav» com BUENO MA-
CHACO. R. B..ráo Mesauila,
398-A ide 8 às 11 ou de 13 as
19hs.) CRECI 986.

APARTAMENTO com arlapefcnc.
Tem sa',», 2 quartes, cczinh»,
varanda, área. dep. empreg.
tslá vazio é de frente. Cei-
xa-nes o artapnfon; e ptecitura.

i Ap-nas 26 mil da cnlraaa a
50 prrcst del.000 totalizando
76 mil Prcdi muito bacana
na Rua Visconde Santa Isab

: Queira apanhar chave t'
NO MACHADO R

I quita 398-A (de °

! 13

VENDE-SE Ru» Jorge Rudge f LINS

59 aplo. 203 3 qts. si. ql. emp. | enlr

copa coz. iardim inverno. 2 ar .

ccnd.cionados. Ver local. Trata ;
Dr. Eugênio Sen. Dantas. »»

sal» 721. Tel. 242-6569 CRECI ;
1335. I

VENDO ótimo »pto., edif. luxo. \
e-.q. 28 Sei., iunlo » f«t.uld.idc, .

sal», 2 qios.. peq. arm. embuti- ;
dos' banh. cor c coz. azule- |
iadns alé o telo. box P/ gel., ,

idnelas et grades e parilanai, ,
ílnleco, grande are», deo.

I empr complot. indepencl.
I Somente 78.000,00 » visla. Ver

¦ R Hipóüio da Costa, 12 apt.
I 201^ -

¦ VENDO ótimo ^oto. frente, edif.
1 

pastilhas, sala. qto. coz.. e

j banh. cor azulciados ate o teto.
1 

área azulejada, direito ao terra-

ço. Apenas 15.000,00 entraua,
! restante financiado o/ Ca^a
: Econômica, 491,00 (menos que
i um aluguell. Paga apenas 30,03
i de condominio. Ver R. Luiz

Efrbos^, 98 apto. 201.

VILA ISABEL Vendo ap. ».,

2 o. garage. Sinal 6 mt e 6

mil na escrit. Ru» Conselhe.ro
Otaviano, 60 ap. 101. 

Pronto., la- locaçío, \
imediata. Apenas 2 :

apnrtfimentos: sala e quarto ou
snlü, 2 auartos, banheiro, co_i-
nlni, árc» dc serviço c depen-
dèncias. Enlrada facilitada o
sf.ldo a combinar em ate 12
»nos. Corretores diariamente ne
local: Rua Dono Romana, 225.
Vondasi M. M. MAGALHÃES
... Rua 7 de Setembro 98 ¦

grupo 601. Tel. 232-2923 c
231.2332. CRECI 390. __ 

IC

LINS — Vendo apt. 2 p. sfls.
banh. coz. *» banh. empreg
Rua Heráclito Graça.
729-1281.

Casas e Terrenos

ATENÇÃO - Jacarepagua, vdo.
R. Luii Boltrão, 96 residência
luxo c/ var,-gar., 3 gd*. g'*-«
ban cm cor, piso vitrif., cop-

de sorv. c/ lav. ti
x.1

Tcl.

LINS - Passo urgente c/ gran.
de pieiuizo contraio de com-

pra aplo. financiado, sala, 2

qtos., com habite-se. Aguardo
interessado» amanhã, domingo,
no local, Rua Joaquim Moicr,
747, das 8h30m às 17h30m.

BUE-
rirão Mes-
sil ou de

Í9hs.l CRECI 980j

m;| infs.
Maicr Avil»

223-CÍC2. CSECI

Ver Rua
2551753.

de

garagem, na escr. de frente, i
lado da sombra, melhor pon-
to da R. Conde ds Bonfim
tem salão de festas, base  I
145 000. Ac. condic. Infs I
2630989 direto com o pro-
prífctario. t ____¦¦

VENDE-SE á vista ou financia-
do apto. ef 3 quartos, sala,
dcp. completas de empregada
_ Ver ne Rua Maria Amaln,
542. apto. S-201 Aceita-se
Caixa e B.B. Tratar
q.is ti? 542 - gr.
243-3113.

Pret.
1 613

Var-
Tel.

Casas e Terrenos

dcp.
¦aldo a

CEN-

TIJUCA - RUA URUGUAI, 467
- No melhor trecho da rua,
tendo como vizinho prédios
de alio luxo, apto», de sala,
s«leta, 2 quartos iOcUiitj C"P"
coxinha, quarto e
empregada, área
com Ianque, e vaga de garage
em escritura. Duas forma» de

pagamento. Em 70 meses sem
necessidade de comprovação
de renda familiar, com entrada

banheiro de
da serviço

TIJUCA - Apto. 503 da Rua
Haddock Lobo, T63, Ires quar-
los, sala, dep. • garagem -

Base 100 000, financio tm 5
anos. Chaves c/ o porleiro -
Tratar c/ Dr. Agostinho, Rua
Senador Danlas n? 117, »/ 409

Tal.: 242-7761.
TIJUCA - 

" 
Rua Gonoral Roca,

perto da Praia Saens Pena -
Vendo </ 2 qts., p/ 60 mil

Chav.» c/ EDGAPD CLARE
C. Bonfim, 679 - CRECI

1 761.

TIJUCA -- Rua Conde Boniim i
10 204. Ia. loc, Vendo 2 qs., |

s., coz., dep. empir., árc», |
persianas. s-inleco, ate. Preco
70 mil á viu». Correlcr local
da» 13 at 16 h», CRcCI 3240.

TIJUCA - R. Ãnlônio Basilio,
422/701 suntuoso apl? ef 2
frtes. andar exclusivo c, amplo
living 3 bens qi9s. c/ a-.-tns.

banhs. soe. cep-coz. á. serv.
azulei, cor telo. Deos. compls.
empr. garagem - Visilas local.
Inl. Cde. Bonfim, 377 s/610
Tel 258-i2l23 CBECI 2-49.

TIJUCA - Don» Zumir» 1OI/201.
Excete. apt- frente 3ala 3 qt9l.
banh. cor dep. ccmpl. bo» á.

j serv V-iitas local. Chv. port.
I Inl. Cde. Bonfim. 377 s 610

1. 258-2123 ORECI 2269.

de CrS 4 950,00 e mensalida-
des de CrS 990,00. Podendo
ainda ser proprietário, ou, fi-
nanciado em 12 anos p.Ia CRE-
FISUL. com entrada de Cri

2 000 00 e mensalidades d*
C,S 850.00. Rend» familiar de
CrS 3.200,00, obra em ritmo
acelerado para entreqa em 18

meses. Construção de CHOill
FNGENHARIA S.A. Prédio so- ;
bre pilotis, com 4 aplos. por ,
andar e mais salão de fesla e ,

olav-g"und. Informações dia- |
tiamente no local ale as ii

horas, ou diretamente em nos-

sos escritórios á Av. Rio Bran-
co 156 - Gruno 801 - Tels.: ;

1 
739-3428, 322-8346, 222-2793

i 252.8774, ou em Niterói
Ptaia de Icarai. 177
Tel».! 2-3063 2-4298
JUIIO BOGORICIN
95.

TIJUCA - Pronto, d» frenle.

Sala, 3 qtos., 2 banhs., deps.

de empreq. prédio novo. En-

trada 30 000,00 fácil liados, o

saldo em pre.l. d. 1 '»4,00.

Infs. hoie no local na Rua Dr.

Satamini n? 210. apto. 201 ato

18h. PAN-IMOVEIS, Rua Mar-

qui» de Abrantes, TI - Tel,

225-8664 até 22h ou Ru» Me-
xico, 119, nr. 801 Tel. • ¦ •

242-71)35. CRECI J-308.

TIJUCA - Luxo - Rua Haddock

lobo. 401 - Aptos. Ia.

çáo c/ amolo salão. 3
ti arms. embs. 2 banhs -

ei,i, decorados e pi,»o marmo-
,e, ampla copa-counha deco-

rada e c/ piso .m mármore,
i i„, de serviço decorada e
¦ piso em mirmore, dep. compl.
i de empregada. 2 v.ga» cl. ga-
1 ragem em eícrilura. Sinieco,

esquadrias d. alumínio, vidro

fummé . boylle. Tral.r c/cor.

retor no local ou no DIP TI-

JUCA DE JUIIO BOGORICIN
\ IMÓVEIS S/A - Rua Conde
! de Bonfim, «29 - lota

238-9522, 268-9762 _
Aberto diariamente at* as 2"

horas. CRECI 95.

TIJUCA Vendo aptos, de alio
Iuko, prontos salão 3 quarto--.

embutidos, 2 banhs. soe,
dcp. emp., salão t<"

entr. 30

à
Loi* - !
2-4135.

CRECI

1or.i-
qtos

A R. JOSÉ HIGINC- - Vendo
casa em esplêndido local p'
moradia cf sala, 3 qtos -'

emb. 2 banh., copa-coz
estac. Sinal 65 OCO,
comb. c/ desp. Cha
TRO IMOBILIÁRIO TIJUCA
R. Gai. Roca, 77a Gr. 401
268-4766 - 268-1094 - CRE-
Cl 32/5 - WEBER JUCA'.

ATENÇÃO - Eo» casa R. Mal.
Pll»ud»ky. Terreno 9,00k2I,SG
c/ jard. sala, 3 qls. cona coz.
banh. quintal dep. p/ garígt.
Também vendemos »/ miove1
. desp. CENTRO IMOBILIÁRIO
TIIUCA. Rua Gal. Roca, 773 tjr.
401. Tel. 2684766 e 268-1094,
CRECI 3275. WEBER JUCA'.

ÁREA J.G. PAIVA - Vende
; c/projeto aprovado p'

construção cie casi Rua Dona
Dolíina. Oulro Ru» João Allre

i do. Inf. Rua Henri Ford, 120 '
i loia D. leis. 268-9647

"88-1607. CRECj 5303. |

ATENÇÃO PECHINCHA Bo» j
ti, 2 qls. coz. e bnn. azljs. cor |
en:. 20 mil. Ver M. Amal»a 36J ,
apt'. 202 (esq. Uruguai) Inl. ,
232-6005 J-362^ j

A RUA MARIA AMÁLIA - Vdo. 
j

ótima casa 2 P-lv*- c/salão, es- ¦
cr 11. 3 qdrs. quartos c/arm.
dem-.is dep. gar. Esoetacular
lerraço c/70m2 c'qls. e lavan-
d^ri». Ent. 140 mil rest. comb.
256-0065 ef Alcaráz CRECI
1796.

A RESIDÊNCIA E' MAGNÍFICA
- 'A rua das melhores do
bairre. Estilo clássico e Inleri-
ores p/ pessoas fino go?.to.

Conslruçáo 300m2 com 2 pavs. I
Jardim inv. halli em mármore, ;
living s. iantar 2 qls. c/ arm.
Suite c/ 35m2 c/ terraço pri- j
vativo. Demais dep- 9flf- ^50 :
mil a combi 258-C065 c Aka- |

I ráz - CRECI 1796. Tiiuca.
: ANDARAM ME DIZENDO que j
I o >r. esla pror.urando ca?.a na 1
I Tiiuca. Tanio é verdade oue ,

o sr. esta agora lendo esta co- j
• luna, Então vamp» direlo an
! rtssunl.. Estou vendendo uma
i casa pronta, novinha. com ja>- j

dim. v»randa, salão, sil» de j
I j,inl»r, cop», cozinha eslilo j
I americano, garagem» 3 quartos, i
, 2 banheiros, dcp. empreg. 4 |
i aparelhos do »r ins.lalados. Esla l
I vazia. Mais bonita casa d» Rua j

Araúio Lima. As chaves estão

a8. Tr tar PREDIAL CANA.
DENSE LTOA. R. Aicindo Gu„-
nabara, 24, gr. 1107. lei.
222-7808 das 9 à: 17 horas.
CRJC.I 1357.

MARACANÃ 
"-"Vd. 

a Av. Pau-
Ia e Sousa 360 residência 2
pavs. c/ salão, varanda, 4 qlt.
2 banhs. sociais, copa-coz. des-
pensa, lavanderia fora do cor-
po da casa outra conslruçáo |
2 pavs. cf garage, deps. em- |
preg. np. de hóspede c/ sa- ;
Ia. qt. banh. área de serv. Ver í
diariamente de 9 ãs 11 ht. Sá- »

bados e domingos de 14 à>
18 hs. SÉRGIO CASTRO IMO
VEIS. R. Barala Ribeiro, 3°6
»/ 208 256-3768 e 235-1585.
CRECI 22.

TIJUCA V-ncle-;e casa tf 7 *,, <

1 q, copa-coz. banh, qto emp, ,
quint. R. Pereira Soares 3, da:

| 9 as 16 hs.
PAGO A VISTA - Alé }"*>'

\ mil - na Tijuca - Grí,aú «i j
¦ adiacéncias resid. n. lenha lei.

| ou aplo. gde. c/sla. 3 «Is.
' demais dependências, pode sei
I apto. tipo residência, negocio
' direto, N/ «c. Intermediário,

| favor não utilizar o Iclclone
do vizinho. Tralar » R. Alm.

i ranle Cândido Brasil, 83 »pt.
I 101 c'o próprio.

RESIDÊNCIA - De 2 pavs. c/
var., sita., aala, »/ almoço, 3

qts.. banh., coz., dep. empreg.
área e quintal - 125 mil c/
45 de enlr., rest. 40 mese:.
Ver R. Ibiluruna, 54 tf 21. -
WALDEMAR DONATO. - Tels.:
221-0588 e 221-0600. CRECI 5j

mínimo
j paralc-
Resposta
sob n°
medidas,

forma pagto. local exato* ele-

TIJUCA-ANDARAI - Vend». casa
na melhor rua do bairro. ArarI*
pe Junor c.3 qto;., s.ia, cor>í-
coz. área e demais deps. M. i
inf D. BRUM - CRECI 2535 ;

' Tels. 236-3A32, 236-3751.  I

TERRENO - Vendo iunto i'M
Saens Pen», por apenas 100 .

mil a vista. Área 221m2. Ver
na Rua Babilônia. I, onde |
existe um lapume dc niadmra ;

_ Traiar pron. 287-1169 iCRÍ- I
Cl J-184J.

USINA- Vendo lote dc 12x40. !
Ver Rua Virialo Vargas ao lado :
„o 584. Tratar tel. 222-3389 ou '

729.1097 CRECI 2.437

: Base 50 mil.
VENDO - Casa R. Had. lebo,

<I9A r75. Sal. 3 qt. cop. coz.
. banh. quintal. 55.000 sendo

70.000 sinal rest. p'esl. comb.
! VlsilfS heie amanhã de 15 ai
, 17 Trai. 227-8315 de 8 as 9

| e 20 às 21.
VENDE-SE terreno ei casas anli-

' 
gas 14 por 30. ef P.A. Inform.

i F. Torres 24A2956.

VENDE-SE uma cisa Rua Bom
Pastor 89 c/14 Tiiuca proKimo
?. 5aens Pena Tratar_ho local.

VENDO: OU ALUGO casa dc 3

qts., 2 sis., depends. empr.
e garagem. Fernandes _ Fi-

gueira. 13. Ver das 13 as 17
hs. 257-2752.

ALDO MOURA LTDA. vende ca*.

suo-r !u« R. lustiniano da Rc-

chaB7 ssião 4 qlos. 3 bsnhs.

,sciai», copa-ccz. cf 70m2 ef
2 qts. o' criades c.' duas vf

de garígem. 240
seção dc vendas

I 455 loia 7-F T
| 353;' 

AMPLO EXCELENTE sala quarlí
I MpMids< dep. serv. garagem

Ncvo pronta entrega. Ed. po-
I tis. 50 ml pagio. facllitído.
! P Profe-to.' Valadares 54 ao.
I 2Õ3 - 2C4 zelador Te».
: 253-9783 C_ECI 3726:OOUEK

. APARTAMENTOS- novos, pronta
¦ entrega. Vendo et sala, 2 on-

| mos qtos. banh. soe. como.

coz. dep. emp. e área. Edifico
alto gabarito. Fn.r. 20 000 (Ia

cilitadosl. Saldo comb
João Alfredo, 55. Tel
Barrero. CRECI 1 444. /.

BOM APTO tipo casa. lerraço '

c/ 70m2. sala. 2 q„ copa-coz..
dcp. p/ ampliar. Venha ver R.

Juiz de Fora. 179. (Pro<. Borcl»
do Matai V-rdun;. Sinal 25 000
sildo combinar._ Ac/* Caixa,

GRAJAU'- Vende-se ap. c/ sa-
Ia 2 qt*-- coz. banh, área wc

empreg. Ent. 15.000 00. Tratar
R. Borda do Maio 51 ap. 202.
rone 222-3183.  ..

GRAJAU - 3 qls. 2 banhs. soei-
ais pecas amplas. Entrega 90

i dias Ver R. Itabaiana 226/ 803.' 
r. 258-6729 CRECI 1963^

I GRÁJÀÜ' - Vende-se. vazio,
i (rente, pint. c/ smteko, R.
! Duaues» Bragança, 85 ap. 4UA

sela, 2 quartos, cozha., banh°,
»-e», dep. empreg. c garage
CrS 70.000 visla. Aceito Cx
B.-o. Brasil cie. Chevcs c oort
Trat. Av. Pre:. Varqas, 590 -

LINS Rui Cabucu. 156 »p.
201. Vendemos excelente apto.

i pronto p' morar de ?a'a. 2 qj*.

| dep comp. banheiro e cozmhí

I com azuleics cm cer ate o leio.
¦ Trara-Sf» de apto. novo de ia.
! iócaçào Enlrada CrS 8.000,00
» e o saldo financiado cm pres-

; úicóes de CrS 771,00. Maiores
informações no local ou pdos ,

! lei». 749-2684,J42J38I.

fi rua oiWAU^y^éitai: UNS _ Ap,0. pron,oS,
,is dep. gar. saião novos rje frente. Sala,;

»r . p recreação ¦ . i
IU30 p. 250 nri 2 quartos, todas as ae-

S^Aic^az' -'íko l pendências Fino acaba

Casas e Terrenos

casa 2
banhs.

pavs.
demai:

fundos
, 50m2 ter.

2580065
1796. mento.

AS TRÊS CASAS FICAM na Ru ;
Alenquer, 24 (pertinho, da Prs- PriglO.

ça das Nações). São Ires ótima» cOFreCdO COI11 -O o
(;ue mec:e U , _,.' ou até 20 anos

Caixa. Na melhor
Dona R o m a n a ,

próximo à Barão

casas em terr
x 38 melros. Estão vazias, U Sina
sr. pede morar numa e alugar .

»s outras ciuas. Apenas '8 m' .
de enl. c 50 prest. de 1.070,00
lotalizando 71.500,00 sem mais

neda Chave no local c,'nosso ;"uncionário 
Sr. Cláudio. Tralar .

c' BUENO MACHADO. R. Ba-

rtõ Mesquita 398-A. CRECI 986

(Rua Plana, calçada, local de ;
arande comércio c conduções). ;

A CASA OUE TENHO á venda
n» Rua Itabaiana tem "aque.c

algo mais" oue sua esposa lan-
to sonha e sua familia sempre

dceicu. Além da iranquilidacle
oo local, uma ccnslruçao im-

pecável, moderna, conforiavel.
Sc o sr tem gosto apurado ve-'nha 

ver e constatei iardim, va-

randa, salão, sala de ;"»"«!«.
copa, cozinha, lavanderia, dep-

em.ireq. quintal, 4 quartos, ba-

nheiros de alio luxo, salão de

fatia». Ent. de 200 rml e 60

prest. de 5 mil totalizando 500.'' 
Puxa vida, que casa maravilho-

I 5a. Queira apanhar cliavc 
ç

| BUENO MACHADO. R. Barão

| Mesquita^^.A^oieJeJas

esquecia dr

gde. quintal, nova, entreqa
sinieco p/ apena» 20 000 en-
liada * rest. pf lininc. na for-
ma d« aluguel. Tr. 8 às 18hs.
c/ Sr. Teles.

A VISTA 26 mil Jacarepagua
Taquara vdo, casa de laje 2

qls. sala coz bh terreno mu-
rado ver ti Sr. Manool Est.
Tindiba 1477 cata 

'42 
(não é

vila). Trai. J30-À234. - CRECI
3703.

AIENÇÃO - Jacarcn. Valoucire
vdo. p/140 mil c/30 ent. s/de
110 financid. em 10 ou 15
anos, posse imediata, residên-
cia ter. cqaraq. Ia. locac.
a^ebament. de 'u*. sinteco, ••*¦
rand. salào, 4 qls. grds. 2

i banh. ampla cop. coz. demais
I dcp. Ver c prop. R. Sabino
; Ba,roso nÇ 21. N. B. Esta rua
1 é paralela á R. düs Rosa;.

ATENÇÃO JACAREPAGUA'
! Vdo. ótimo terr. Ux7flm est.
' dos B-ndeirantes iunto ao
I Band. Tênis Clube serve para
| comércio indústria res. Temot

i outro- terrenos muito bem jo-
calizados. Tralar Est. do Tmliba
2135. Lgo. da Taquara - Ru-
bons CRECI _1740.

ATENÇÃO 
"""Xuxu 

beleza"
casa c-2 qlos. banh. 3 veraneias
qaragem arm. emb. centro da
Freguesia. Av. Ger. Dantas,
1.419 ef 9. CRECI 3693. T.
3?2-2!60:_J. Francisco^

ATENÇÃO - "Xuxu Beleza"
casas c'3 qtoc, 2 varandas ga-
ragem c, 25.000 ent. terr. 12x30
no melhor local da Taquara.
R. C.dadc do Rio. 111 a 66

CRECI 3693. T. 392-2160. J.
FRANqSCO.__

Retiro. Corretor no Abreu v. largo do V. Vaique.re
residência c/280m2 3 qts., 2
¦ alõcs varanda 3 nos fundos

ótimo para clinica ou qrande
rasa gêneros alimentícios preço
barato. Tr. R. Carolina Macha-
do. 26 sob. CRECI 1304 atendo
dnminqo até 14 hs.

lotis.Sobre p»
em 40 mese:.

pela
Rua,
165
B.
local. Vendas NATAN

BERMAN - R. 7 Setem

bro, 66 - 3o - Te!s.

252-2281 - 232-6172
_ CRECI 8. (C

1.107.
3034.^

GRAJAU

Tel. 243-1296. CRECI : A

cias, vaga
n9 113 -
60 000 a

GRAJAU"

Vando apto. de 2 |
sis, — dependen- I

- Rua Canavieira* j
202 - 26B-1718

vista."Vendo 
apt9 de 2

11 .
986 (Epa, quase
dizer nue tem garage para
tres carros. Caramba). _ —

ÃRUA JORGE RUDGE. 126 -

Casa 2. Vendo. 2 sis. 2 qlos.
dep. empreg. irea c/lanf Ver

no local. Inl. f''CA° 
FR,ÍA

Tel'. 24B-4I98 - 222 3j8b

CRECÍ_2J71^
RUA 8 DE DEZEMBRO
Vendo terreno

frente por 7Cm;
Ver no loca». Tr
e 252-1413 CRECI

LINS Vdo. q' apt. vaz,o. j
todo decorado, da frente, cm
edl. rev. em pasl. c/elev. c/sa
lão. 2 qt»., coz,, banh., área,
dop. comp. emo. e vaqa na
o:raacm. Vir e tratar na Rua
Àquidabã, 872 - »ot° 302 -

Preço a comb. Sr. Juvenal.

LINS - Vd. R. Heráclito Graça,
347. ap. 203. bl. 19, 2 qts
jr rzni. qrades, tf 10 nvl
enl. Tel. 281-2191, 224.3044.

Vendo apto. novo, com

ATENÇÃO casa c. 2 qtes. í/p«-
raoem. terr. 10x50 no melher
Ic-al Vaiqucire R. Rcsas 296
"Xuxu Beleza" trai. Ab^-Gee.
Dantas 233 CRECI 3693 T.
392-2160. J. Francisco. - •

AGORA O Sr. 
"pode 

ci
te-repos bem locali
12x20 30x24_
Dantas 233
Francisco.

zados M.
Av. Ger.

CRECI 3693 J.

LINS

CCZ-,
ar.o embutido, 2 auart.

b.nh. e depends.
I. 193 ap. 301.

CASA c 2 qlos.
de Vila no nv
Seca Ambiente
Dr. Bernardíno

Rua

CO.

774
33ms ds

e íundr.s,
236-1650

«50. IC

Rua Duque-
35 _ Tratar

lei.: 264-0973

ANDARAÍ, GRAJAÚ
E VILA ISABEL

RESIDÊNCIA - Comércio -- Av.
Maracanã, 87 esq. Gal. Cina.- '

barro, casa cenlro lerrono, |
3/Oin2 área const. garciqe. Es- ,
tado nova. 400 mil comb. Dr. |
DIRCEU ABREU. 2 4 2-1330,1
-127.6302. CRECI 1911. |

R. COMPRIDO - Almie. Sta. .

Aloxahdrlhai 165 - Venrls. ter- j
reno de 219 x 32 - Negocio
rara oportunidade. D. BRUM |
- CRECI 2535 - Telsi
036-3632 236-5751.

RIO COMPRIDO - Vende-se
lerreno 11x50 á Rua Azevedo
Lima, 168 com Sr. José. Tr*l»r
á Ru» Maroucs de Sapucai, 343.

i Preço 15.000.00.
! RESIDÊNCIA - Salão. 3 quírto»,
I escritório, 2 banh. topa, co_.
i dep. compl. lavand. aaraçic, I
i apto. independ. quinlal. Cons-

truida em centro de tcrren_.' 
Material e acabamento de Ia.
Pr.-ço 360 uni 30 meses c/lí J

Tel..
7241717.

arm.
repa, cor
feslís, vaga p/carro,
mil, saldo »/ iuros, nao acei-
tamos intermediários. Rua Mo-
rais e Silva, 150. Tralar Praça

Engenho Novo^ 16._Padarla._

VENDE-SE R. Maior Ávila n?
»55 _ 419, 7 ql»-, sl., dep.
."„,„. 62 000 com 30 000,00
o rest. • com Ver labl. • *>"

mingo.

BUENO MACHADO. R
rão Mesquita 398-A (de 8
11 ou oe 13 ás 17 hsl CRECI
oflò. 

_ 
AMPLA 

" 
RESIDÊNCIA C/ i

pav. 1 selas, 4 quarlos. 2 banli.
cozinha, dop. emp. 2 áreas
c/azul. garagem e iardim. Rua
Benevenulo Berna, 143 (pro:
Colégio Mililar. Ver loca1
luis Frota -
232-5606 Doi

i CRECI 758.
ALDO MOURA LTDA - Vende

S cata c/dois pav. R. Sampaio
Viana, 287. Três salas, 5 qtos.

i deps. quintal, garagem.
mil ern 40 meses s/juros
B. Serve p/duas famílias).

| l. 228-0902. CRECI 353.
Vendo ótimo local, f'

bamenlo, c/2 pav. R~ 
Aceito fin

ás

. Trai
242-1019 -

,. 228-8866 -

200
(N.

Infs.

CRECI -J337 238-2137

SAENS PENA- -""'Vendo õtinif
casa 2 pav., salno, 4 qls., banh.
cor. cop/coz. dep. compl. cx-
lema gar. Entrada 85 ml. R.
Soriano de Sousa, 68. Ver sab.
e dom. dc 14 ás 18 hs.

TIJUCA Vendo casa Rua
Araúio Lima; 175. terr. 13x50.
Possui casa fundos, enlr. inde-
pend. Base 290 mil. Esludo
proposta. Inl. 2430292.

TERRENO ¦-" TiíucaTV, Delqa-
do rie Carvalho, 54 5,40»
41,10 - Vencio c/ 35 entr. o
40 a comb. Tiatar c/ prop. . .
228-3232.

S TERRENO ESQUINA - Vazio,
! geb. 8 pavs.. 8,50x33. zona
' nobre. R. Uruguai, 492 csci. R.
i Andrade Neves. 350 rnlKcç^mb. i
] Dr DIRCEU ABREU 2421330,
I 222-6302 CRECI 1911.

| TIJUCA Vendo cas» c/4 q.
I 2 salas, lerraço, garage p/2

carros c/30 mil saldo em i

I anos. Ver Rua dos Arauios, 71
' 

_„_ 24 Tel. 72233B9 -

2291097 - CRLCI 2.437.

TERRENO USINA - Rua Tiumbi.
2 lotes 20x20 ao Indo lindas
mansões. Próprio p/resid IUXO.

'Jttê cada. Int.
a'ulra, - CRfCI

APARTAMENTO Vende-se 7.

quarlos, ã Rua Teodoro da Sil-
vil „o 1016 aplo. 304. Chaves •

cem o porteiro ou no apto. \
20'i Irat.r com o proprietário .

Augusto. Tel. 261-0756.

APARTAMENTO 3 q. s. copa I
coz. 60 mil comb. Ac. B.B. B. ,
Co.eq.no, 586 c/ 16-10 1

258-5408 NELLY CRECI 171.

APARTAMENTO tipo casa et ga- j
rage privativa, sal» . O- PB-

pendências, copa, qrande área

Cri °0 a vista ou 50 de en-
irada e 33 x i 500. Ver a Rua
Araúio Leltio, 116'102. Fone

I 2681308 c/ propriol.
I AVENIDA OTACÍLIO NEGRÃO

DE LIMA N? 136 - Esta Av

é paralela á Rua Maxwel
Ótimos aptos- de Mia, 2 qtcf.,
banhO em cor, ccz., dcp. em

preg., garagem. 60 masc ¦¦¦¦"

correçòo. Sinal a pa
prestações 550 p^rte
Sem necessidade de comprovar ,
renda fanliüi-r. Preço fllto. ,
Obra já em reve;timcnto. va
so local das 9 ás 17 hs.l Jayme I

Farbiarz e João B.eves .1-3X1.
Tcl.i 23Í-0342 a 231-08B1.

ATENÇÃO -Novo 1 ICm2, salão
3 ql, coz. e bfn. azlios. cor,
deps., sinieco, 50 meses J/i.
Ver R. 8 de Dezembro, 288, 103

(chaves 403-B). Inl, 232-60000.
J-362.

ATENÇÃO - Conullieiro Au-
Iran n? 23 - paralelo 28 d»
Setembro. Cobertura, »uper-
luxo. Tal.! 248-5467. 

Ati. NA PRAÇAWBRDUN, vend,-.
apartamento novo pronto,
quarto, cozinha, banheiro
box ultra-moderiio, arco,
empreg. Uma lindeza

cj,:s. demais dcp
s.i de Bragança,
c/ proprietário,

Marcos. _
RUA VISC. STA. ISABEL 654 - 

j
Ótima oport. o mcr.-r bem es- ]
coiha seu ap. mude no nrox.
mês. Sl. 3 qs. de sl. 2 qs. o
demais dcpsnd. apenas 19

unid. todos de (rent. veq. enl.
saldo financ. forma i;«?;
258-1484 Dr. Teixeira ^RbCI I
1330.

5ALA-OUARTO-SEP BanhO.
coz-, garagem, condomínio -

Sinal 18 facilitados -Saldo,

Ca.xf. V;r á Rua Sousa Franco, |
no 161 306. Jayme Farbiarz c j
joáo Breves J-J50. Telefono»
2310342 e 2310881.

! TORRES" HOMEM 118 ap. 486 |
- Sala, quarlo (sep), garago, ,

I novo, 45 mil « combinar. Dr. ,
Dlrcou Abres - 242-1330 -

BOM TERRENO - Com 720 m^s2
- Casa velha e peq. roto. cr.,

160 m.l a combinar. J'8»-
Azevedo 252-5355 e 245-30,0.

CASA - R. Vise. Sta. Isabel.
157 101 o 3 crs. ""f'0'"

quintal demais dep. Sinal Cr.

30 mil. Traiar -Tel: 26I;?2J4.
qts., 2 ssl.,CASA de

omf
70

qto.
CrS

7.300
litad»

TORRES HOMEM, 118 - Apts-
e 2 qtos., dcp. e garagem

- Ent. 40°o saldo 36 m, s-
iuros. Chaves no apto. 104
T.| : 268-307.1 AYLTON
REIS CRECI 2 263.

TRIPLEX - Fim conslruçáo, 4j

q 2 ban. garagem etc. Si-
nal 40 mil. Rua Jorge Rudge
n9_37/120J_Jr_. Alipio.

VILA ISABEL R. Jorqe Rucige, j
67 102 -. 103. Vdo. ólimo et ;

qts. sl. coz. etc. ef 25.O0Ü.
enl. saido a comb. Ver local. ;
Inl. 229-6334 - CRECI 857.

VILA ISABEL" Vendo! três
. 28 dc Se!., dois I
u, uma ííi-ò t dois !
Teod-ro cia Silva. |

a R. Sousa Frasco, I
Jcrçj,e Rucige, outra |

l»ie 3
-,,., garage p/2 carro-.,

m 1 Ac. Caixa, Bco.

, .,,||. Inf. 2566225. CRECI

573.  
GRAJAUENGENHO NOVO

Vdo casa moderna satao .

qtos'. banh. copa-çcz. lavan .

d.p. empr. ou-ntal. 130 m.l. ,

Aceilo B. Brasil Araúio lailâo, I

799 Ccrretcr "o l-cal tnT-

222-0922. 242-7481. CRECI 480..

ORBIPIAN.
GRAJAU' - Ventlo resdéncia |

em terreno de 8,80x44 ms sa-

lao, 3 qls. banh. cozinha, deos.

empre,,. quinial, etc. PreçoJ50
mil c/50% financ. em 3 ano,.

V.r P. Alexandre Calara, 144.

Trata, SÉRGIO CASTRO |
IMÓVEIS, P. tV,r"i"«il_5
396 s'708. 256-3768 235-1585.

CRECI 22.

Casas c Terrenos

CIRAL vende R. Condessa Bel-
mont, terreno 10 x 22. Pço
base 45 mil bem fócililado ou
á vista melhor oferla. Tralar
CIRAL B. R.bciro, 428 Tel.
236-6303 e 256-8440 - CRECI
896 Ul-

LINS - Vdo. 2 casas iuntas. R.
C--»a Romana, 3 e 2 qts. $\.
ecos, coz. banh. dcp. ema.
:s,d. qjr. terr. 10x30 de luxo,
'•¦ie Vor e trat. R. Frederico
M-=r; 15 s'304 - 781-5198 e
•£'-0534. CRECI 1531. G. Dias.

VNDO - C«a 2 pav. c/sala,
3 qls.. bnnh., coz., saU-copa,
dep. empreq., garagem P '

I carros, cm terreno l?x30. Fac:
lito paqamcnto. Rua Fnq. Brn

I lero, 55 Lins Vasconcelos telef

781-9218.
VENDO ÓTIMA CASA CJ

i 3 qts. copa-coz
emp. árc-a, entr

1 R. Àquidabã
gÓCÍO. CrS
comb.

233 - CRECI
392-2160 - J.

banh. deps.
de car. Ver

174. Ótimo nc-
4.0.000 finar,-:, a

Melhores delalhes tf
MACHADO Av. 28 de Selem-
bro 345. Telefone 258-9746 e

2_58-0522_ CRECI 1275.

VENDE-SE CASA ¦- Rua Bocaina
nO 13 - B. Maio.

JACAREPAGUA

Apts. na Av
na R. Cabuç
apts. na R,
Uma casa n
culra na R.

saía
com
dcp.

A entra
da 

"social 
do prédio lojti rapuxo

c peixinhos vermelhes. lem

garage. Apenas 20 mil de cn
irada e 50 prest. de 760 to1.il,-
zando 58 mil som mais nada
Queira apanhar chave ef
NO MACHADO. R. Barão
quita 398-A (hoje
ou de 13 ás I9hs.i

BUt-
Mes-

dc 8 ás U
CRECI 986.

uniu |
seis

ridirá :

CASA

Ibiluruna 12 c/2.
Tel. 254-1445.

50 mil
25/8861
190.

TERRENO
Vende sa

J «pio. Tel. 232-6615.

Pua Sto- Amaro.
Iroca-it por casa,

APENAS 25 DE ENTRADA,
parcela de 5 mil para
meses e 50 mil o sr. ai
como quiser cm 30 meses sen. .

aumento lotalizando 80 mu. ,
Vendo apartamento enorme na ;
Rua Barão de Itaipu (ao laclr. ;
da R. Uruguai) lem sílao, va-

randa, 3 quartos, copa/ coz |
área, dep. emp. E}™>uv"!°,' <
Chave c/ BUENO NyVÇHAOO, ,
R. Barão Mesquila 398-A We
8 ás 11 ou cie 13 •* I9h.) CRE.
Cl 98* (tcmoi ouiras pach.ti-
cha»).

R, M_Í_r Barros, outra na
r7 Aquidaiiã, cutra na R. Ten.
França, oulra na R. Peçanha es
Siiva, outra'na K. Cocto Mí.qa-
iháes', outra na R. Inabu, cul,"
na R. Naz,-;rio, seis na R. Fran-
cisca Z;éze. Um ípt. na R.
Prof. lafayele Cortes, oulro n.i
R. Sen. Nabuco, oulro na R.
BarÃo dc Mflsquii-i, ou^ro »rva

R. Conde cie Bcnfun, outro na
ü'. Sabóia lima, oulro na R.
Pref. Eunco Raòc o, outro na
R. Hcber de Boscoli. oulro na
»R, Cons. Parctnaquá, outro i>a
R. Anqelo Bilencourl, oulro na
«. Arquias Ccrrieiro, oulro ns
R. S. Franc. Xavier, um cober-
tura nõv í.'. 'M_wiz e Barres, um
apt. na R. Sta. Clara, oulro na
R. Henr que Osvald. Um terr.
na R. Cap. Resende, outio na j
R Maqno M/trtins Melhores ;
detalhes c/ MACHADO Av. 28
dc Setembro 345. 1. 2589746
a 258-052.2 - OBECT 1275.

VENDO apto. finai de constru-
çao Rua Barão da Mesquita
891 ap. 1406 com 2 quartos
c sala 30.OCO.00 de enlrada e
500 mensais. Tratai á Rua Tea-
doro da Silva 954/ 302. com
Sr. Joáo.

VILA ISABEL - Atenção. Vendo
urgenle sala, salclé, 3 quartos,
copa-coz. deps. emp. garagem
ar cond. Ru» 8 de Dezembro.
375/ 105. lei. 248-7466.

VIIÁISABEL" - Oportunidade.
_ Vendo-se apm,
qtos., sal», c
preg. Apenas

Ve,

GRAJAU' Çcmpro.casa 
peo.

mesmo de vila ern Graiaú, Tra- ,

lar 'direto proprietário I ¦
164-9806 Sr. Calábria.

GRAJAU' ÓTIMAS CASAS -

Vazias vendo R. Teodoro d» |
ti v 831 et 3 qts., sl , coz.. ¦

Terraço. Sinal 5 mil, parte- n.

escritura, saldo comb. Ver a

?r*í,.! no local. Inf. Rt 
p'« 

°» '

Cruz. 155 - s/ 305 Tel.i . . .

249-8667 CRECI 54._

RUA MAXWELL Vendo 
^asa

moderna em lerreno cfe I» « ¦

100 com Irenle lambem pa,»
a Av. Manoel de Abreu. 4

quartos, 2 salas, copa. cozinha,
depend. empregada, garage.
Tel. 26R5484.

RUA GRAIAÚ'. 121 Vende-se
esta casa 2 pav. centro terreno

12x30, Tralar telef. 735-5199
;5it»s 14 às 16 hs.

MURADO Ótima
Sampaio »9 1<>

ATENÇÃO - Jacarepagua ven-
do P. Seca ótimo apto. tipo ta-
,» Ia. loc. 3 qls. salão, cop.
co». compl. dep. empreg. va-

ga 2 carro» terraço 40m2. -

Ãcoilo ter. casa ou apt. menoi
c/ parte pagamento inf. R-
Baronesa, 715. c/proprietano.

AO
fam
tos.
I l
ter.

PRIMEIRO que cheqa, c/
Dia qrande prédio c/3 a»-

c/garagem lodo murado
pio. p'andar Iodos frente
14x30 cada apto. c/2 qlos.

Mas serve p clinica colégio
Proprltítarío no locat Av.
Damas 493 a lOOml» da

a. T,,-,l. A
CRECI 3693.
Francitco.

Crr. Dant-is 233
T. 392-2160. .».

"Xuxu Beleza"
lhor local Pça.
selecionado D.
56 c/19 apto.

1C1 c-20000 ent, Trat. Av. Ge-
remário Dantas 233 CRECI 3593
Tel. 3__f_0_^______t____ii'i:

CASA 
"c 

2 qtos. lind» ótimo lo-
cal saia c-lambris banh. azule-
iado. R. Tirol 679 c/8 R. par-
ücular falei e disse. Trat.
Ger. Dantas,
3693 - Te
Francisco.

CASA C/2 qros..gar»gem,"do.
co coco" bem no ccmro Taqu».
ra c/ótimo Proço ao 1° chega,.
Av. Nelson Card'.so. 1247 c. 10.
CRECI 3693. Ti 392-2160. J.
FRANCISCO^

CASA - Francisca Sales, 239.

prox. Freguesia, sl., 2 qtos.,
649 m2, fte. p/ 2 ruas. CrS
120 000, enl. 40 000, saldo
financ. Ver no local 245-6915
- CRECI 48.

E' ISSO Al casa c'3 qtes. ter.
12.30 no me.hcr loca! Ffegy-i-
sla. R. Tirol 146 "Xuxu Be-
lozia" a 200 mis. da Tem
Tem Trat. Av. Ger. Dan!»;.
233'CRECI 3693. Tcl. 392-2160.
J. Francisco.

FREGUESIA Vendem-se 3 lo-
I tes 15x67 R. Firmino Amaral

iunio 681 - 10 000 cada. Tr.
I R. Alfandegai 172 Sr. Manoel,
i JACAREPAGUA' Taquara.
! Vendo 3 .otes de 3òcm. a
; 47Cm á Estr. do Tindiba. Trai.
! com o proprietário à R. Cand ¦

j do Benicio, 2025 apt. 201. tel.
¦ 390-9682 Sr. Fernandes,

JACAREPAGUA'""' - Taquara -

Vendo boa casa á visla 55 m I
3 qts. sl. coz. banh. comp. Ent.

.! p/ carro.' Rua Aiali Aguiar, 27.

JACAREPAGUA - Exccienle ler-
. | reno na Est. Pau Ferro, prox.
- á Rua Joaquim Pinheiro.iPrecoi
¦ I 35 mü. 242-7602 o 225-6171.

MCI 943.

JACAREPAGUA' - T»rr«no 8
x 15, na Freguesia a dou mi-
nutos da Garemário Dantas.
Enl. 2 000,00 o restante »
combinar. Tel.: 229-0616. Sr.
José. _.

JACAREPAGUA— Á sua grand*
chance. Vencio casa em terreno
dn 2.200m2, s«l» 3 qlos. enor-
me varanda, casa p/ empreq.
e pomar. Só 100 mil » visla.

\ Tell 221 9893 2246315 CRLCI
1961.

de
Júlio,

TERRENO
loc. R. Emllla

esq, Vise Sta. Isabel.
Dl IMÓVEIS
1727,

lu-

de lie. 2
l dnp. «m- j

45 000 á vista, l
,,»t», Rus Mendes j

qu
7r< mil
237-6630. CRECI

VILA ISABEL Vdo. casa
xo, vazia, liv. desemb. 60 mil ,
c' 500'n ent. rest. cob. \r iu- i
ros. Açoito oferta. O iard. va- |

i rand. sl. 2 qls. qtoj emp. are»

serv. banh. cozinha s, <!»rag.
1 Ver trat, diariamente daí 14

«s 18 hs. Rua Barão dc Cole-

| gipe, 542.A c/ Sr. Svjvio.

UNS E B. DO MATO

I A RUA HERACLITO GRAÇA 68
c/6 apl. 302 sl. 2 qts. dcp.

1 emp. oaragem, pronto p mo-
rar. Entrei. 25 mil saldo

1 70x500.00 s. iuros. lei. 258.2123
! FEITOSA - CRECI 2269. Chv.
i port. José,

APENAS 2 mil de entrada »
600 mensais. Edificio novo -

tala, 2 quarlos, d

Tavares n9 35, «pto. 202.

Aptos, sala, 2 quarlos, oep.
empreg, Fin. Caixa. - Acab.
luxo. Rua Vilela Tavares, 355.

APARTAMENTOS NOVOS - R.
D. Romaiu, 165, q. esq. 1>
Bom Retiio - sal» I » 2 ql»
deps. sinteco gar.irjem
acr_ictmo] sinal
tomo «luguel,
222-3692. CRECI

(sem
A ÕOOi salHo

Vai local tr
295. ..

=' ISSO Al' - Aceilase IPEG i
nu BcP Brasil plantão no locíl •

aplo. sala qlo. cm cima do Bc9 i
Brasil. R. Cândido Bcmcio 1684
apio. -104. Fça. Soca. Trai. Av.
Ger. Dantas 233. CRECI 3693. !

T, 391 -2160. J. Francisco.

JACAREPAGUA' Vd. ap, 201,
R. Baráo. 207, bl, 3, enlradc
E. Mol. viagem. 27 m I c.
15 enl. 2 qls. Tel. 224-3044.

JACAREPAGUA' - Ia. locação
_ Rua Mário Pereira, 170, pro-
ximo ao Jacaiepaguá Tênis Clu-
be - Prontos p/morar. Exce-
lente» aptos, c/ ampla sala, 1
ou 2 qls., banh. social c/ piso
vllrlflcado, azuleios em cor
alé o teto, colinha, área do
serviço, dop. do empregada o

qaragem. Sinteco. Sinal a par-
iir cio CrS 13 650,00 » prosta-

i ções lixas o irroajusláveis a

I partir d» CrS 475,10. Aceil».
I so Cx. Econômica • B. Brasil
i Corretores no local. Tralar

DIP TIJUCA DE JÚLIO
GORICIN IMÓVEIS S/A
Conde do Bonfim 429
_ Tels,. 738-9522
Aberto inclusive «os domingo»
alé 20 horas. CRECI 95.

PASSO apartamento, frenle,

qUürlos, Rua Tirol
Bico 14 - 302
guá. Ver sábado
horas.

RUA BARÃO 207 ¦ bloco XI
ap. 301 - B_f_iT-Sm<o salão .
cil°s, amplo. banh. cox- d-_ma(s
dV chave. zp. 302 258-1484
Dr. Telxe-r» CRECI 1380.

ço.

BO-
- Ru.i

Loja
268-9267.

861
.lactjrepíi-

até às 17

JACAREPAGUA - Vendo R. Po-
,l,o Teles 59 c/17 c/»alao 3

qts. copa-COX. _0m3 • domai.
dop. novinho do luxo é prop.
CRECI 201.

JACAREPAGUA' Vende-se
lerreno Praça Seca. R. Dr. Ber-
naiclino, Í2x70i pano. 8. ore-

T. c/proprietário. J. Valen-
219.8060.

JACAREPAGUA -" Vendo urgen-
le: terreno 60 X 150. Própr.o

p churrascaria, motel etc. Tei.
9.17.5732, '¦•

JACAREPAGUA' Vende-se
uma propriedade 22x99 com
2 boas casas toda olíníáde,
Rua An» Teles n° 406. Próximo
à P. Seca.

JACAREPAGUA' - Alm. Moiqui-
ades dc Sousa, 33. Vdo. ef 2
qlos. coz. garagem qial. tjran*
do, lugar alio. Apenas

. 65.000,00. Tratar sáb, •
Homínq- no local.

JACAREPAGUA" - Prac» Seca
; - luxo R. Pedro Teles 529
I c/25 c/tel. sl. 3 qls. banh.

s_c. e coz, em cor c/azule io
.lé o telo. Todas as oareder.
decoradas c/Vulcatexi 2 áreas

| inl. Ver local ou tel. 3901591.

JACAREPAGUA" - Pça. Sec» •¦

Vendo lerreno 11 x 40 R. Gas-
tão Tavcir», 537 - Tel
390-3743.

JACAREPAGUA' - Vendo cas»
lerreno de 1 300 m2 n» Rua
Retiro dos AttiOas. Melhor
oferta à vilta 227-5005, - Sr.
Alfredo.



IMÓVEIS - COMPRA E VfNDA
JACAREPAGUA* - Vindo exe,

casa, .Rua Braz Amaral, 28?. B,
Sulaíap, «alio, 3 flts. nar. dem.
<fep. Guoiroz. CBECI. 1915. Tel.

j23h*540_R. 44. _
JACAREPAGUA™- Parciuo clã

Curiclci. Arcai do 15x40 fren»
Io n f ir. doi Bf.ndeirm.tei a 5
minuto» do larcio do Taquara.
Ague, luj, telefono e condu.
t_o. enl. 6 mil ii 600 mensal.
lotes de 12x30 o 9x25 s/onl.
e s/iuros. Posso Imediata. —
Vendas c/J. Maurício direta-
mente no local a Est. dos Ban»
dolranles, 4457 Km 4 ou no
Largo do Campinho 43 sala

2 tels. 390-6477 e 392-0493.
JÇREÇI L0I7.
OtHA ÍÃ' bem Pça, Seca casa

c/ 2 qtos. linda "xuxu beleza"
c/ garagem. R, Pedro Telei,
600 c/ 61. Planláo no local.
CRECI 3693. f. 392-2160. J.
Francisco.

ÓTIMA RESIDÊNCIA - Vende-se
ou troca-se. Enorme facilidade,
Ver à Rua Cel. Rogaciano Men.
cies, 70. I lha do Governador.
Fregueiia. 

PASSA-SE cata quarlo e &ajã
ífltiue-ido!» coz-nha e banheiro.
Rua Y n? 200. "Cidade de
•Deus" CrS 3 500,00. Trotar c/Sr.
Antônio I. 7 ás 16 hrs. tele.

- 223-4226.
PRAÇA 

'SECA 
- Rua"Aruíi 

"Í09

casa 3 q. iala copa cozinha
qarage quintal murado Fino
acabamento. Entrada 40 000
facilitados restante bem -finan-
eiado. 'Iratar Cândido Benicio
2302 c/2 WAIDIR CRECI 363B.

PRAÇA SECA - Vdo. loies
11 x 22 — Preço ocasião s/ jr.
R. Barão 547, esq. Des. Gas-
tão Macedo lulz, CRECI 3645.
- T. 2490225. R. Consi. Bar-
bosa, __________lVila vaiqueire - cãü «t qu.
sl. cox. ban. garagem, terraço
5 x 5 - Ver: Rua Amalia Fran-
co. 258 c/ » - Enl. 25.000
facilitados ou seja 20.000 mais
5.000 combinar em parcelas —
1? ano 600 — Corretor no lo-
cal, Inf. Est, Int. Magalhães
53 1/ 203 - Rua Cândido Ba-
nicio, 50 «/ 210 - Tel
390-6885 - CRECI 1967 -

_R an g e I.
VENDE-SE - Uma casa, c/2 so-

Ias, «4 quartos, 2 banheiros,
quintal c/513n>. Rua Galiléia,
18, L, do Anil, Jacarepaguá.
CrS 80.000 financ.

¦VAÍOUEYrI - V. terr, 12x40,
c/ent. 3 mil c/ Ant? luiz. Pra-
ça Saiqui n9 70, ou Av. Pres.
Vargas nP 529 s'302 fe.
2-2--4168, CRECI 1057.

"VENDO - Terreno na Est." S.
E.igénia l. 11 com t. conforto
3 minutos da Taquara. Ent.
1.500 m. 200,00 de seq. a sex.
8.i 16 hrs. R. Buenos Áircs. 21.
Chaveiro Ary. ______________

VENDO casa ótima 2 q. sl. b,
área. R. Maricá, 51 c/1, Inf.
S. Mota R. Dr. Bernardino, 116
c/1-A tel. Cetel 390-3509 Ja-
carepaguá.

VENDO apto. tipo casa, térreo
c/3 q. s. o dcp., auintf-l, gara-
gem, vazio, prédio só com 2
aptos. Ver e Trat. R. Marangé,
776 ap. 201. P. Seca.

VILA VAIOUEIRE - Vendo
uma casa acabada de construir

ã Rua Guaranezia, 89. Tratar
no Bar das Rosas, esquina c/
a Rua Luiz Beltrão c/ R. das
Rosas.

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

CACHAMBI - Apto. do frenlo
bom luxuoso c/ 2 qlos. 2 salas
copa coz, piso vitrif. esqua*
dtias do alumínio, Proço 35/15
p. 500. Tol. 230»8647 - CRECI
3360._

CASCADURA - Vendo aplo. tl-
po cata talão, 3 qti, garag.
topa-c-i. banh. cor i- c, viu-
teto. 60 inlr-d. 10,000, rest.
p/meio financ. prest, tl alu-
gutl chav* c/ptop. R. Ouinlão
130. *_

CASCADURA - Vd. ap. vazio,
prédio s/ cond. 3 ands. c/
apenas 2 p/ and. sala e qt.
seps. Grandes, copr. e coz.
banh. cm cor, varanda, 30 mil
a vista ou 15 mil sinal, 15 mil
a 120 diai. Ver Av. Suburbana,
9275/ 201. De 10 às 17hs c/
propr.

CACHAMBÍ - Vdo'. apto. 
"sl7," 

3
qt»., etc. Preço do ocasião —
Urgt. c/ 15 mil entr. saldo
prest. 350,00. Ver no local -
Tratar c/ Octacilío na Praia
das Pitanguciras n9 7. Telefo-
no 396-3490_- CRECI 1 691.

CASCADURA - V. 
~acTa.~n.ovo',

Sn 2 q., coz,, h-jit.y área, azul.
cor, sint. Entrada CrS 5.000
presls. Cr$ 495 20 anos. V. o
trat. Trav. Palmit-I, 48.

CASCADURA"- Aot. íol (t. c«.
sa) c/ 2 sis. 2 qls. e mais
apt. qt. e sl, nos fundos c/
quintal. Ac. Cx. B. Brasil. Ver
«i R. Cerqueiffl Oaltro, 456 (cha-
vos no 456-A). T. 222-1053 -

_CREC_lJ-453.
CASCADURA - Trav. Fc-iicio t.

lló apt. 203 c/ wla 2 qtos.,
coz., ban. d<ip. lu*o. Ent.
12.0C0.CO saldo prest. -136,00.
Ver sáb. dom. Inf. Cordovil
Santana, R. Quitanda 20 qr. 5C8

_T. 231-3367 CRECI - 473.
ENGENHO NOVO - Vendo ap»

to. sala 2/3 quartos, sinteco,
coz. banh. azul. alé o teto.
Rua Sousa Barros, 187.

DEI CASTILHO - Av. S~~~urba-
na. Apto. novo vazio 2 qts.
o depend. emp. c/ 25 entr.
Tr. 281-9286. CRECI 1206.

DIAS DA CRUZ (ESQ.) - Ven-
do aptos, novos sala, 2 o 3
qtos. <í-?p. garagem — R. Dr.
Bulhões. 858. Ver c/ portei-
ro — Tratar R. Mour,-, Brito,
30 - Tel.». 264-8579 - Ava-
liamos e vendemos seu imo-
vel. CRECI 3619.

ENGENHO" DENTRO' - MÕnso-
nhor Jerônimo 400 apto. 404
sl. 2 qt. coz. banh. área tanque
de?, empr enlr. Indep. Ac. Cx.
Econ. Ipey B.B. 45 mil vista.
60 c/ 25 entr. Tel. 222-6525.
CRECI 1842.

INHAÚMA - Â RÈCAP «sta van.
dendo» apartamentos prontos
para morar, dt iala, 2 quar»
tos, 2 banhi, • dependências
— Em centro d* lerreno, ajar-
din.do, por 400,00 mensal., c/
pequena tnlrada. Renda fami-
liar 1.600,00. Informações no
local. Estrada Velha da Pavu.
na, 2.236, ou na Rua Debret.
23 gr.. 1.216/17 - Telefonos:
224-4131 • 214.9470 - CRECI
2084 Corretor R.sp. J. E. Soa-

_res de Moura. (C
JOAQUIM" MÃDÃTÍ v e n d _

desoc., ap. 210 à R. Venancio
Ribeiro, 131, c/ sl., 2 q., dep.
compl., etc. Tels. 223-4049 -
243-6512 - 236-1410 - CRECI
748.

MEIER - Edif. Jóia luxo

APARTAMENTO melher ponto
Caicsdura — Vdo. o 2 qtos.»
*-., coz., 2 banhs, área. Av.
Suburbana 10.189 Apt. 303 Tra-
fóMocal

ATENÇÃO MEIER 7- Aptos,
prontos, sala 1 ou 2 quartos,
pintura plástica, banheiro e
cozinha azulejada em cor até

teto, deps. completas de em-
pregada • garagem. Sinal CrS

200,00, no contrato CrS . , .
3 291.47. Prestações de CrS . .
700,00 pelo plano da presta-
ções decrescentes da Caixa
Econômica, até 20 anos. Ver
* tratar na Rua Aristides Cai-
rt, 194 ou na Olympica Imó-
veis. Rua Evaristo da Veiga,
16 gr. 1005/6. Teli. 252-9896
ou 252-1398. CRECI 2015.

ATENÇÃO — Apto. 2 atos. pin-
tado frent» ótimo local R, Pa-
dre Telemaco, 113 apto. 201"xuxu beleza". Trat. Av. Çer.
Dantas, 233. CRECI 3693. T.
392-2160. J, Francisco.

APARTAMENTO - Bairro - Ro-
cha — Vende-so ou aluga-se
à Rua Capitulino, 81; apt?
201, com 2 q. sala, cozinha-
copa e dependência. Ver no
local. Traiar pelo tel.: 
228-8036.

A RÜA PEDRO DE CARVAIHO
302 / 406 - la. loc. Vdo.
òp. sela, qto., se-pa-ra-do, —
banh., coz., e dep. comp. p/
empreg., área c/ tanq. «Inte*
co, gar. do condomínio, todas
ns peças claras e arejadas, —
CrS 42 000, i vista ou em 24
meses c/ 50% de ent. Acei-

to ofertas - Tel. 235-1625 -
TAVARES - CRECI 1 496 -
NB: Aceilo troca p/ap. igual
no Flamengo e adjacências.

ÀBÒÜÇÂÕ — Vende-._~~ãptõ~~~.
401 - Braulio Muniz n? 111
2 qtos., sl., dep. empreg. e
gar. CrS 60 000,00 a prazo -
Condições * estudar. Walter *
_238-£535.
ATENÇÃO - Vdo. apts. novos

sl. 2 qts. s/ ent. prest. 377,00.
Tratar c/o próprio. Rua Augus-
to Malta, 125 Sulacap. Enf. P.
__*IÍi___
ÃPTO.MEIER - Sala, 2 quartos,
copa, 2 banheiros, tudo em cor
demais dependências. Capitão
Rezende 448 casa 1 apto. 101.

ATENÇÃO -LUXO NÒ MEIER
— Apartamentos prontinhos
para morar c/ salão, dois óti.
mos quartos com sinteco, ba-
nheiro o cozinha c/ azulejos
decorados ató o teto, depen-

doncías completas. Lindo edi*
ficio c/ pastilhas na fachada
t vaga para carro no pilotis

-Entrada de CtS 20 000,00
facilitados, > saldo em presta-
ções mensais. Ver t tratar na
Rua Cônego Tobias n? 31. —
Corr. Resp. H. F. OMENA -
CRECI 1 415 - la. Região.

ATENÇÃO - Méier"- Vdo. ãpl?
de alto gabarito. 2 q. 1 s.,
dcp. do empreg. vazio. Ver
no local. Rua Eng1? Julião Cas-
tolo n? 123 apl? 102. Tratar
.ei.^ai-^Mi^jrREo^ia

ATENÇÃO COOPERATIVAS -
Vendo incorporação na Piedade
já rut la, lage. Alvará cm dia
composto 68 -uotos., 2qts., sa-
la, depend. emp., garage.
Otlmo local, ônibus direto p/
Castelo. Tel. 225-1461. CRECI
E84.

ABREU v. Cascadura frente es-
tação R, Silva Gomes apar-
lamento c/280m2 vazio 3 qts.
sl, sl. música 2 varandas qt.
empregada e de cobertura ga-
rage fechada apenas 40 mil de
entrada prest. comb. R. Caroli-

'na Machado 26 sob. CRECI
1304 atendo domingo ato 14hs.

ABREU v. Centro de Madureira
P.. Almerinda Freilas luxuoso
apartamento 2 qts. salão cop.
coz. grande área cob. qt. emp.
apenas 20 entrada e 600,00 por
Carolina Machado 26 sob. CRE-
Cl 1304. Atendo domingo até
mês s/juros vazio. Chaves R.
14 hs.

MADUREIRA - Pelo IPEG vdo.
ótimo apto. R. Américo Brasili-
cnse, 241/203 e» 205. 1 qt.v/carro. Ver local c/ 2.000,

.sinal. Inf. 229-6334. CRECI 857.
MEÍER _ Rua Dias da
Cruz, 273, junto ao
Shopping Cente., para
entrega em 90 dias, o
prédio mais bonito do
local. Sala, 3 quartos,
banheiro e meor cozi-
nha e área com azule-
jos até o teto, quarto
WC de empregada.
Garagem incluída no
preço de Cr$
8 2.800,00. Condições
em 20 anos com pres-
tações de CrS 898,00
(30 dias após a entre-
ga). Vá hoie ao local
até às 18 horas. Infor-
mações na EQUIPE
PLANEJADORA E COR-
RETORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Rua Inhangá,
15-A — Telefone:
257-3195 - CRECI J-
377. (C

R. M-oalhi-s Couto, 388
Vdo. aptos, la, loc. 2 qls. <ja.
ragem, c/ pequeno sinal -
prost, 1.000, ou a combinar -
Ver local ele 17 hs. Inf
229-6334 -CRECI 857.

MEIER - V. «pi, salão quarlo
var. banh. om cer. Ver »R.
Gelúlio 61. Enlr. 15.000 ¦/
comb. chave 101 260.6542 CISE-
Cl 3445,_

MEIER — Passo urgem. com
grand* prejuino, contraio d.
compra, apto. financiado, sa-
la, 2 qtos., com habite-se
Aguardo interessados, amanhã
domingo, no local, Rua Joa-
quim Meler n? 747, das 8h
30m às 17li30m

MEIER" -'"CACHAMBI - Vondo jap. vaiio d* ft», c/ sl., jar. ,
inv., 2 qls., coí., banh. comp
WC di empreg. a garagem - '
Edif. c/ elevador - Entrada ;
9 000,00 ¦ prest. 500,00 Rua '
Getúlio n? 349 - apto. 302 i
com o encarreg. das 9 às 17
hs. Trat. na PREDIAl IBE-
RIA ITDA. Mái.r. 249.1622 -
249-6238 - CRECI 1 214.

MEIER -~ Vendo ou alugo Rua .
Arquias Cordeiro. 718. Servindo j
p/ moradia, consultório oficina i
s/qt. cor dep. quintal ajragc. ;
Tel. 228-9391.

MEJER - .Vendo-st. «p. 2 q. 2 1
b.ín. s/ sto. área cob. a2. cor í
20 ent. presl. comb. Trai. local !
R. Ferreira Andrade 154/ IQI-F. j

MEIER aptos sem correção sem :
renda familiar mesmo sendo j
proprietário sala 2 qtes qto
de emp reversível (3? qto) ga-1
rag, junto ao jardim. R. Vis- jconde río Tocantins 21. Obra!
a carçio da LIDER ENG. COM. |
ITDA. CRECI 1242 lei ... !
281-3281-

MEIER _ R. Cachambl,. 235 8~L
3 ap. 301 - Novo. lindo,
pronto p. morar c/3 ats. qdes.,
ampla sala, dep. local carto,
cor. e banh. luxo em cor ató
o teto o peç.is, sinteco. Sinal
5, Chaves port. Tratar PLANAM
- .57-4296 (CRECI 3 2 061.
Temos outro na R. Vcnccslau,
31 ap. _301 ,_c/2_qls.

MEIER — Vdo. ótimo aptoTríã
Rua Cachambi n? 6 / 302, sa-
lào, 2 qtos., dep. e yar. 25
mil dc entr. Ac. c/ B. B. -
261-6793 ~ Dirson Cruz. CRE-
CI45. _

MEIER — Sala, quarlo, banh. ern
cor, sinleco ele. Enl. (3.0CO
mensal 500, s/ juros. Ver R
Dias da Cruz, 121/304, 506 -
lnf. 229-1841. CRECI 1225.

MEIER — la. locação, sala, 2
qts. dep. emp., coz. e banh. :
cm cor. Ent. 15 mil e 36 x I
111,11. Ver R. Eng. Julião Cas- I
telo, 95/ apls. 201, 203, 204. | VENDE-SE 1 apartamento térreo
Inf. 229-1841. CRECI 1225. Vil- I 2 quarios sal cozinha banheiro.
Icla. j Av. dos Italianos 753 ap. 101.

MEÍER - Vdo. ap.7406 ».:q, I Roch" Mirant»-'a»
dep_s. Ent. 10 ml. 40O p/ m

•f-A-TnTCADOS - Jornal do Brasil, sábado, 16.9-72 - 7

ILHA DO GOVERNADOR
APARTAMENTOS PRONTOS

Aplos. Super Luxo, 1." locação, Prédio Pilotis, Fachada Pàllllhos,
em contro terreno Ajardinado, 2 Qls. Sala, Copa, Coz. Banh. Decorados
.116 o leio, Dcp. Comp. Emp. Garage. Vondo-se na Praça Manoel Madruga,
3 Esq. Rua C_pflnom_, Financ. Caixa Econômica ou Banco Brasil. Vor no
local -- com:

PREÇO: 92 Mil
ENTRADA: 8 MIL
PRESTAÇÃO: 875,00

PELO PLANO DECRESCENTE

FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS ITDA. - CRECI 1273
Brás do Pina, 96 - loia — Ponha - Tols.: 260-0665 - 260-7191 - 260-7451 - 260-8919 - 230-0031 -

230-1219 - 391-2335 - 391-5271 - 391-6362 - 391-6937

ORLI PACHECO - Vd». Cavai-
cantt casa nova luxo R, eZfe-
rino Costa. Açoito B. -Brasil,
IpJQi facilito parte. Ver Av.
J_ào Ribeiro Çil s/201 I.
249»5?,I8 CRECI 3530 Tr. dem
e. .eq.

ORLI PACHECO -~;.de~.'"íi'ed~ac.e
casa !u»o ler. 12x39. Pço. 70
mil c/25 enl, prest. BCO Ir. Av.
Jcão Ribeiro 91 s.OI T,
249-5.118 CRECI 3530 - Tr,
ckrn. e sefj.

PAGO A VISTA - Alé 90 mil
nos subúrbios da Central, Leo-
poldina, Jacarepaguá, llba do
Governador, linha Aux. Rio
Douro, resid. que lenha bom
terreno ou ap. gde. pode m
tipo reild. preferência em rua
calçada. Niio ac. intormediárim.,

TERRENOS - PARQUE ANCHIETA
Prestações a partir de Cr$ 150,00 mensais

SEM JUROS E SEM CORREÇÃO MONETÁRIA
PROPRIEDADE DO LAR BRASILEIRO - Lotes de 10x26, em cinco anos, com ruas asfaltadas, água, luz c

todo o Comércio, Trens e vnrias linhas de Ônibus.
CONSTRUA A SUA CASA COM A PRIMEIRA PRESTAÇÃO!

Reservas pelos tels.: 221-4069 e 221-5678
Venha diretamente ao nosso galpão de vendas no local, na AVENIDA MARECHAL ALENCASTRO, 3 539,

entre as estações de Ricardo de Albuquerque e Anchieta, em frente á primeira pomo.
Corretor responsável: Francisco Castro da Silv» — CRECI 48 — AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - Gr. 401

— Atenção: atendemos todos os dios no local.
TERRENO TAMBÉM É INVESTIMENTO (C

SAMPAIO - Vendo aplo. de . ATENÇÃO - MEIER - Vende-se
Ò quartos, sala, mais depen** boa casa, c/3 q. s. b. c. e
denciüs — quarto empreg. c/ j dependências. Arca 16 X 11
banheiro — área c/ Ianque,
Avenida Marechal Rondon n°
2 500, bloco 3 - 401. Facili»
to o pagamento. Tratar com
Carmem Lúcia — Tel,: 
252-2196 ou no loca[.

VENDO ap. luxo, 2 g. sala. coz.
banh. Aceito Cx. Econ. Ver R.
Com. Guerra 360 — P-Vvuna.

VÍNDÕ apt? 303 sl7T~~~í.~~~~êpi
emp. Rua Cândido Benicio
1708. Chaves Padaria Olga
mesmo edificio. Inf. X e í.
£64-4336.

VENDO - Apartamento Miguel
Fernandes, 691. Cachambi. Tra-
tar com Paulo. Dom preço.

VENDE-SE OU ALUGA-SE aplo.
na Rua Pedro do Carvalho n°
120 - bloco B. apto. 307 -
Chav. c/ port. Tel. 249-8559
- 390-1916.

R. Ten. Costa 117-F. Tr. 
"R. 

Lu-
cidio Lago 96 s/215 CRECI

.186) Sr. RAMOS.
MEÍER - Vdo. ap. R. Frcderkí

Méier, 2 qls., sl., coz., banh..
área cob. Ver e tratar mesma
Rua nP 15 s/304 - Tels.
281.5198 c 281-0534 CRECI
1531 Dias.

MEIER — Rua Capitão Resende,
265. Perto do Jardim do Meier,
aptos, prontos, em prédio so-
bre pilotis ajardinados, de «ala,
1 quartos, « dependências, com
garage. Financiados em alé 20
anos, pelo Sistema Decrescente
com entrada de CrS 4.500,00, e
mensalidades de CrS 658,00
em forma do aluguel, após a
entrega das chaves. Construção
realizada pela CHOZIL ENGE-
NHARIA S.A., acabamento de
luxo, informações no local, alé
às 22 horas, ou diretamente
em nossos escritórios ã Av.
Rio Branco, T56 — Grupo 801

Tels.: 232-3428, 222-8346,
252-2793 e 252-8774, ou em
Niterói à Praia de Icarai, 177

loia - Tels.: 2-3062, 2-4298
• 2-4135. JUUO BOGORICIN

CRECI 95.

ABREU vendo palacete altos e
, baixo c/280m2 construção 3

¦qts. lalSo cop, cor. qt, empre-
ga escritório garage terreno
12x36 vazio apenas 60 mil en-
trada presl. comb. Trt. CRECI
1304. R. Carolinn Machado 26
sob, atendo domjnqo afjS XAhi*

ABREU v. c/garago~~ ólimo apar"
lamento em prédio de 2 anda-
res c/2 qts. sl. cop. coz. qt.
emp. de frente e de cima. Em
Cascadura apenas 25 mil ent,
prest. In. 600, trt. R. Carolina

jMachado 26 sob. CRECI 1304.
ABOLIÇÃO - Olimo apto. novo

c garagem 2 qls. sala banh.
em cor cope coz. Rua Silva
Xavier, 44 «pto. 20-1.

CASCADURA,- .Vd? .4V.apii. 2
ots. cada em terr, dc 11x47
Trt. Abreu R. Carolina Machado
26. Sob. CRECI 1304.

VÁ-CADURA - "\."eíd'o~"7~r~7:
lamento |ipo casa, 2 quartos,.depend. Rua edre Telómaeo,
91 C/6 apt. 201. Tel. 231-2655.
Trat. c/Adhemar.

MAGALHÃES BASTOS - Esta-
ção p/ Vila Militar vdo. 2 ca-
sas luxo, vazias, liv. dosemb.
p/ 10o mil c/ 50% ont. rest.
comb. s/ \mxo.. Aceito oferta,
c/ jard. garag. varanda, sl.,
2 qts./ banh., cop. cozinha,
desp. quinr. Outra c/ s!. q.
cozinha, banh. Ver e tratar
diariamente loc. Rua Pinto da
Fonseca, 148, das 8 às 12 ho-

_ras_ c/ Sr. Silvio.  
MEIER - maríãTda grã~çãV_:

A Vimap «slá vendendo aptos,
prontos p/ morar d» sala, 1
e 2 qtos. coz. banh. e dep.
por 643,60 mensais. Sinal ape»
nas 600,00 — Renda 'mi. ...

145,50. Informaçõb. no local
Travessa Manoel Lobo 45 (Esq.
Rua 5. Gabriel 1050) ou na
Av. Rio Branco 156 grs. 1302/

- Tels. 222-4333 222-4424 e
252-8820 - CRECI 2060.  (C

MEIER — Prontos. Rua
Dias da Cruz, 182. Os
melhores aptos, d e
salão, 2 quartos com
dependências comple-
tas. Finíssimo acaba-
mento. Corretores no
local ou pelo tel.
224-1717. CRECI 95.
MEIER — Vendem-se últ.mai

unidades R. Graubem Barbosa,
12 — Ia. locação apto. iala
2 qtos. coz. banh. e dep. Pe-
quena entrada saldo p/ Caixa
Econômica ou B. Brasil. Ver
e tratar no local ou p/ tels.
224-4131 o 224-9470. CRECI
2084^ (C

METER - R. Venceslau, 105 
~-

Atrás Cina Imperütor. Vende-
mos excelentes aptos, saio, 2
qfs, dep. comp. cozinha (arma-
rio fórmica, banca grani to 8
bacia aço inox.), banheiro (tol-
leito e armário fórmica}, área
o WC _*zulejos cor até o teto
e pisos vitrificados. Pintura
plástica e taco parquet c/ «in-
teco, Esquadrias de aluminio
e vidros fume. Apenas 2 aptos,
por andar. Hall em mármore.
Pilotis suspenso. Fachada em
pt.Et ilhas desenhadas. Garage
incluída no preço. O melhor
acabamento do Méier. Sinal de
Cr$ 1.500,00, no contrato Cr$
2.56',44, na entrega Cr$
3.500,00 e o saldo a combinar.
Cola de construção financiada
cenio aluguel pela Caixa Eco-
hôrnlca Federal em prestações
de CrS 981,03. Podemos oslu-
dar outras formas de pagamen-
to dentro do seu orçamento.
Maiores informações no local
ou pelos tels. 242-2381 e
242.9074- CRECIJ28.^

MEIER — Velo, ótimo «_pto. tipo
casa sl. 2 qros. dcp. emp. 50
a vista. 231-2981 232-4518 CRE-
Cl 2.590 Allonir.

MEIER - Vendo apl? c/ 2 q.
sala, dep. Não tem condomi-
nio. Rua Silva Rabelo, 40/401.
Tel. 249-3294.

MEIER — Vendem-se aptos, na
Rua Conego Tobias n9 158 -
ou o edificio de 14 aptos. --
Aceita-se Caixa e Banco do
Brasil. CrS 50 000,00 - Tel.:
236-1873 e 252-7498 - Ver
local c/ porteiro.

MEIER — Vdo. urgenie ap. c/2
qts. sl., qt. emp., gar, Ent.
15.0X1. Rua Pedro de Carvalho,
440. ap. 201. CRECI 1688 T.
232-5169^ *

ÔRLI PACHECO - Vde. Riacho
elo apt. cobertura luxo R. 24
.Vaio 394 O0I. Amplo, visla
linda. Ent. 20 mil prest. SCO.

T. 249-5218. CRECJJ530.
ÓTIMO NÉGÓCÍÒ func. e~st!

Passa-se epto. Rua José Ortiz
60 Bl. B 504, Méier. 3 quar-
tos, sala, coz. banh., c/gar.
Ver hoie o amanhã.

OSVALDO CRUZ - Vdo. ap.
Est. Henrique Melo 2 q. sla.
dep. vaga gar. Ent. 10 mil sal-

_do_I0^nos._yer 242-9240.
PPONTOS P/MORAR _ SÍã7~_

qtos. banh. copa-coz. azulejo
até teto área dep. «mpr. oa»
ragem peças amplas. Sinal 2.000
contr. 3 609 preil. 693,12. Ren.
da fma. 2 287 - Ver Rua Es-
meraldino Bandeira 91, Riachue-
Io e tratar na VIMAP. Av. Rio
Branco 156 grs. 1302/3. Tels.
222-4333 222-4424 252-8820 -
CRECI 2060. (Ç

PASSO contraio ap. BNH exce-
lente oportunidade la. locação
4 q.^ s/ 2 banh. e mais de-
pendências. Ent. soc. e servi,
lugar p/carro. Av. Mal. Ron-
don, 2.500 B. 9 ôp. 101 -
Sampaio.

PARQUE NOVO IRA-
JA' — Apartamentos
prontos para morar ¦:/
sala, 2 quartos, demais
dependências. Edificio
em centro de tereno
ajardinado c,'
p I a yground. Enlrada
apenas Cr$ 500,00. To»
das as facilidades de
pagamento. Ver e tra-
tar no local com o pro-
prietario. A v . Brasi».
17 267, e na R. S^nla
Luzia, 799, 8o andar.
Telefone 231-9173- e
221-3925. (c
PIEDADE - Oporfunid~ãde~~uni",

ca: Vdo. na Rua Gomes Serpa
3 óls. aplos., sendo 2 c/2 qls.sla. coz., banh. área e 1 c/sla.
qlo. coz. banh. ele. Tudo porCrS 80 mil à vista. Ac. BB. -
Inf. tol. 249-0993. CRECI 1533

OUÍNTÍNÕ - Rua da" República
314 - Sinal 2.000 presl. 668,82
— Aptos, novos. Sla. 2 qtos.
jard. inv. cox. banh. dop. emp.
e garagem. Acabam, luxo s/pi-
lotis e elev. Vor no local día-
riamente o tratar na VIMAP.
Av. Rio Branco 156 grs. 1302/
3 - Tais. 222-4333 222-4424 e
252^820_-JTRECI 2060. (C

QUINTINO - Vdo. apart. vazio
$/ condomínio (tipo essa) 2
qts., tl. depend. cemp!. empr.
entr. 10.000 saldo 5 anos s/
iures. Ver na R. Clarimundo
de Melo, 1059. Tri. pi tel.
230-8791 - PI. ATES CRECI
1081.

QUINTINO - Vend^alTvâzi;";
2 q. sl. dep. duas áreas. Sin-
leco. Apenas 34.500,00 à visla.
R. Clarimundo de Melo, 864.

VENDE-SE um bom apartamento.
Av. Suburbana 9275 ap. 201'Caicadura.

VENDE.SE pr»lo IPEG apartamen-
to S-101 dc quarto, sala, cozi-
nha, banheira e área, à Rua
Ratclif 94-r. (Riachuelo). Tratar
com Snr. Acyr, na Av. Pre-
sidenle Va-gas 670 — 10? an-
dar - Fone 243-8980 - Ramal
156.

VENDO de fino acabam, à R.
Condessa Belmonte, 195/102.
Eng. Novo. c/ sal. 2 qts. coz.
copa c depend. Ent. 30 000
resi. a comb. ou ã vista.

Casas e Terrenos

ATENÇÃO - Eng. Novo, casa
sis., 2 qts., var., quintal,

lajo grad. as janelas, onde de-
pressa 17 000 ent. p/ inf. alug.
s. jur. R. Juiz Jorge Salon.ão,
232 c/13, luiz - CRECI 3645.'
T. 249-0225 - R. Const. Bar-
bosa, 197 s/301.

ABOLIÇÃO - Vendo ót.ma casa
qts. centro ter. mais 2 meno-

res terr. 11x50. 150 mil p/facil.
V. R. Assis Vasconcelos, 471.
Tratar dono 254-2705;

ATENÇÃO — Vondo érea com
3 000 m 2 construção iniciada
negócio rápido tratar no Iccal.
Estrada Cachamorra n° 1 9
Campo Grande.

ROCHA — Atenção. Erl. novo,
s/pilotís. Sl. 2 qlos, banh. coz.
área do serviço, dep. compl.
empr. gar. Pintura à óleo. Sin.
teco. Entreqa imediata. Cr$
20.000,00 até escrilura, restante
em 50 prestações s/juros e
s/mais nada. Veja hoie na Av.
Marechal Rondon, 994. Frenl»-.
C.L.C. Rua do Carmo, 17 — 2o
Tel. 224-2315 e 231-15-16 -
CRECI JJK

REALENGO - Prédio p/ Tenda
c/ 2 lojas e 2 aplos. (2 q.,
s.) Cr$ B5.000 c/45.000 enl.
rest. a combinar. R. Barão do
Triunfo, 31 - T. Edgard na

_h»ia ou Gomes_237-5250.
RIACHUELO - Vdo. apl. vazio

c/ saleta sl. 3 qts. coz. banh.
e dependências. R. Marechal
Bitencourt, 122 apt. 302. Entr.
25 mil, saldo em /JO meces s/
i. Infs. tel. 2607064 CRECI
787. Carlos.

ATENÇÃO PECHINCHA - Boa
essa rie qt. s!. ccz. ban. quin-
tal. Ver hoje: R. Hemengarda
531 cms I (só 2 casas) Inf.

_232»6005_J-362^ _
Ã" CASA QUE TENHO na R__

Garcia Redondo. 122 fica num
terreno que mede IU66 me-
tros, Tem ainda urna casa vazia
nos fundos. Localização ideal
para moradia ou construção de
edificio. Enl. 50 mil e 50 prest.
do 1.300 sem mais nada. As
chaves estão no local hoje e
amanhã de 9 às. 17 hs c/ Sr.
NOGUEIRA. Traio c/ BUENO
MACHADO. R. Barão Mesquita
398-A. Tel. 340694 ou 28-6946.
¦"RECI 98^

ATENÇÃO 
"» 

Irajá, Colégio,
Madureira. Vde. casas c/2 qts.
sl. em terreno de 10x50 c/en-
trada a parür de 6.000,00 men-
sal 300,00. Inf. Esl. B_rro Ver.
meiho, 211 ap, 202. CRECI

_1705^_T. 390-6941.
ANDE" DEPRESSA - com 

"7X00

do entr. Vendo casa vazia c/
sl,, 2 qts., copa, coz., banh.
compl, e quintal — Rua Aca-
tá n? 322 - c/ 1 - Largo
Vaz Lobo. Tralar na PREDIAl
IBÉRIA LTDA. Rua Dias da
Cruz n? 127 - 6? andar. -
Móior. - Tels. 249-1622. CRE-
Cl 1 214.

Al QUE SOPA- P/4Ò 000,00
c/ 15 000,00 ontr. Vendo 1
cas,-. vjíij c/ jard. var., salão,
3 qts., coz., banh. compl. e
quintal e garagem — R. da
Abolição n? 154 - Tratar na
PREDIAL IBÉRIA LTDA. Tel.
249-1622 e 249-6238 - CRE-
Cl 1 214 - R. Dias da Cruz
n? 127 - 6? andar - Méier.

ÃV. SUBURBANA, 7035 - 
"Àbõ-

liCão, vdo. casa ter. 11-28. 70
mil c/30 mil ent. Ac. c/B.
B. 261-6793 Dirson Cruz. CRECI
45. Das 12 ás_17._

ATENÇÃO - Campo Grande -
Jardim América, junto a Es-
tação. Rua Umbu, loto 9 —
14x30 — Plano rua calçada,
água o luz, — V.ndo melhor
olerla. Inf. 236-2581 - 
235-4911 _-_CRECI_85.

ABOLIÇÃO - 
'"".e-reno* 

8x40.
Vende-se Rua da Abo'ii»ãc, 470.
Pr. 50 mil. Enl. 15 mil, prest.
600 i/|. Tralar FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LIDA. Av.
Brás de Pina, 96 Loia - Penha
- Tel. 260-7451 - 260-8919 -
2607191 - 2600665 - CÍÍECI
1273.

RIACHUELO - Vende-se aplo.
Filgueiras Lima nP II, opto.
401. Tel.: 261-8851 - Finan»
ciítdo ou à vista. Ver no lo-
cal.

ROCHA - Vendo apl? gde. 2
qts, sal. coz. banh. arcn, cond.
port. 17 000 ent. resi. 600
p/ més s/i. R. Lino Teixeira,
97/301. Prop.

SAMPAIO - Vendo o apto, .102
da Av. Mal. Rondon, 2.50O bl.
2 c/ sala, 3 qtos. banh, copa,
coz. depds. do emp. e local
p! carro. 25 mil facilitados e
390 pi mès. Ver local c/ zola.
dor e tralar c/prop. Tel.
267-1623.

ATENÇÃO - Vende-se boa casa
3 quartos, sala, cozinha, copa,
banheiro cor, entrada p/carro,
dependência dc empregada,
quarlo, sab, banheiro. R. Mo-
reira, 270, Abolição - Aceito
Cxá. Banco Brasil.

A 5 MIN. do Méier - Part.
v. A casas de q., s|., coz.,
banh. cada. Terreno llx35m.
Tudo base 55.000 ou prazo
comb. Aceilo carro nac. c/parte
pag. Ver Rua Boria Reis, 1.161

_CARLOS._
ATENÇÃO - RicardoÃíbücuTer-

que, casas 3 e 1 qts. s. c. b.
copa área c/tanqm- cômodos
amplos vendo sinal 5 mil e
entr. fact. em 3 vezes prest,
a parlir do 350,00 p. mied. R.
Gtmaré, 125 c/Renato Iratar
Av. Mal. Flor. 143/902 lei.
223-24.12. CRECI 2072.

ATENÇÃO - MoT-r - Vd-Vcasa
antiga, 4 q., 2 s., terreno
10x30. P<.ra qualquer neg. p
70.000,00. Enla. 25.000,00. Ver
Rua Herminia, 15. T. Rua Lu-
cidio Lago 138 s/6. Tel.
201-2941. CRECI 610.

AV. JOÃO RIBEIRO 828 fs, Casa
vazia 2 q. 2 s. var. coz. banh.
área gde. Chaves 281-9286.
.CRECI-1206; 

'.

ATENÇÃO - Realengo a poucos
met». da Er,co!a Eng0. João
Tome por 28 mil c/8 mil de
entr. saldo de 20 mil, prest.
de 230,00 excel. res. c/varanda,
sala, 2 qts. banh,, coz. em ozu-
le}os de cor e área c/tanque
em terr. do 10;<25m. Entrega
imed. Ver dioriam. c/o prop.
na Estr, da Água Branca, 34.11.

ABOLIÇÃO - R." Mari» Ben.
janiim, 675 Entrar P. Moreira
Vdo. ótima casa 2 qts, s2 sis.
demais dep.urg. c/10 000 ent.
saldo 400 p/m. Ver local Inl.
229.6334 CRECIJ57.

ABOLIÇÃO . Vendo terr.
11 <60mls. 660m2 c/2 casas Av.
5uburbana 6935 Atenção serve
p/comércio ou indústria,

c/garagem e quintal. Tratar:
Torres Sobrinho 26 — Entr.
40.000 reit. a comb.

AtENÇÁO~~r"ÍEDADE - Otiiriõl
terrenos planos fim linha 279

. c/20x35. 40 mil c/50% à vista
rosto comb. Tel. 225-1461 CRF.
Cl 284.

ABREU VENDE -' Casa 2 qts.
sl. coz. banh. terreno pode
fazer ent. carro. Apenas 14 mil
entrada prest. 400 fica junlo
Est. Engenho de Deniro frente
de Rua. Trt. R. Carolina Mach.-»-
do, 26 sob. CRECI 1304. Aten.
do domingo até 14 h_

ABREU v. ótimo lerreno de vi-
la. Rua Calei d si água luz Ig.
Campinho c' planta ?provads
p/ fazer uma big cas_. Prç. 13
mil á vista ou 13 c/ 6 mü entr.
rest. a comb. Tri. R, C^rolna
Machado, 26. C.scjd.f.. CRECI
1304. Atendo demingo até 14

JlS.
ABREU VENDE - 

"No"-o"racão

de Cascadura R. Barbosõ o ter-
reno 9x25 c/ casa antiga vpzia.
Apenas 17 mil ent, prt. comb.
Trt. R. Carolina Machado, 26

jcb. CRECI 1304.
ABREU VENDE - Encantado eo

tado Fac. Gama Filho ótima
casa c/ 3 qts. sala saleta laje
garage terr. 12x30. Ver todoi
cs dias no local. R. Manuel
Vitorino n? 288. Enlr. 50 mil
facilitada. Tel, 229-9976. CRECI

J304^
ÁBRÉU V. Vila Valoueire'int. lar»

go ótima casa laje c/ 3 qu.
ssião cop. ccz. banh. luxo vg.
p/ carro bem quintal. Aceito
25 mil entr. prest. a comb. Trt,
R. Ca.-oüna Machado, 26. Cas-
cadura. CRECI 1304. Atendo
dom>ngo até 14h.

ATENÇAÓ"~~-~Cavílcanti. Vdo.
casa de luxo, vazia c/2 ais. sa-
lão, 2 banh. terraço ent. p/car-
ro. Terr. 12X50 outra nos íui1-
dos, qto, sl. coz. banh. c/20
mil de ent. o saldo em 40
meses. Ver R. Américo Ves-
púcio 6_2._CRECI_1657.

ABREU v. ótima casa 3 qt.. sl.
c..p. coz. frente R. Clarimundo
Melo terreno 10x50 prç. 75 c/
20 míl prest. cemb, vazia. Cha.
ves R. Carolina Machado, 26
sob. CRECI 1304. Atendo
domingo alé 14 hs.

ABREU; V; Rocha, Miranda; fte.
p/largo 2 casa em terreno de
10x50 apenas 15 mi! entrada
prest. 500,00 s/juros uma va-
zia. Trt. R. Carolina Machado,
26 sob. CRECI 1304 atendo
dominno até 14 h;.

ABREU Vicente de Carvalho pet-
to pça. ótima casa lajo 2 qts.,
vg. carro terreno 10x40 vazia
prç. 55 c/20 de entradi e 600
mensais s/iuros. Trt. R. Caroli-
na Machado, 26 sob. CRECI
1304 atendo dominao até 14

JlS;
ABREU COMPRA uma ou duas
casas serve Piedade até o
Méier c/ 2 ou 3 qts., vgp.,
carro dou 30 mil a 50entr,
prest. até 1 000. Tel. 229-9976
negócio rápido trt. R. Carolina
Machado, 26. Cascadura, aten-
do domingo até 14 hs. CRECI
130a. _

ABREU vende luxuosa casa 3
qts. ,sl., cop-coz., banh. em
cor até o teto piso vitrificado
sinteco pintura fino qosto ter-
reno 10x25 qarage vazia em
V. lobo apenas 40 mil entr.
saldo comb. Trt. R. Carolina
Machado, 26 sob. CRECI 1304
atendo domingo até 14 hs.

ÁREAS p/grandes conis. õ-m-
pram-se Central, Leopoldina,
Jacarep., Ilha e Niterói mas

jó diretamente 265-7695. _
ATENÇÃO BANGll - 

"Vendo

pertinho da estação esplêndida
resid. ter. c/piscina, a pca.1 mis. da Av. Ari Franco, c/150

| m2, entrega imediata c/gar,
I Pr eco 1C0 mil c/15 mil da

entr, s/de 85 mil prest. de
i Cr$ 1.200.00 c/vard., salão, 3

qts, gdes-, banh. soc, de luxo,
í -ampla cop. coz. salão de re-

feição n-fds. t. envidraçada,
terraço, demais deps. e outras
vantagens à R. da Chita, n°
1015, saltar no 107 da Av.
Ari Franco esq. da Estr. Água
Bronca c/o prepr. n/ac. inter-
mediários.

ATENÇÃO - No largo d"a"Abõ"»
lição — pes. mts. do Disco,
resid, de luxo, la. locação.
Vendo por 142 mil c/32 mil
de entr. s/de 110 mil em
prest.de Cr$ 1.520 c/gar. entre-
ga imediata, c/180 m2 de at.
construida, c/salão, 3 qts.
gdes, 2 banhs. soes. de fino
gosto, ampla cop. coz. sla. do
refeição, lavanderia, demais
dps. o bastante ter. n/f do. u
outras vantagens q. serão vistas
diariamente à R. Ferreira Leite
n9 100 c/o prop. N.B. Náo
ac. Intermediário.

BELFORD ROXÕ'"~l. rcTSas~R.
Elisa 316, R. Mathias Braga 86,
c/2 qts sala e dep. sinal 2 mis.
Romeu E. Portela 29/3 14.

-390.*-110. CRECI_523L_
BENTO RIBEIRO - Casas pron"

tas entrega sala 2 qls. dep. jar-
dlm. Terreno com 450m2. En-
trada facilitada o saldo pm até
5 anos. Ver Rua Caiena, n°
545. Tralar SACI - Imóveis
Lida. R. Álvaro Alvim 27 gr.
113. Tel. 242-3254. CRECI 292.

CASAS PRONTAS - Acabadas
de construir em terreno de 10
x 30. Sala, varanda, 2 quartos,
banh. cox. Financ. tm 25 anos
em prest. d» 386,43. Ver a
Rua André Gonçalves «tsq. Rua
Sáo Magno (começa na Estr. do
Campinho, n? 968). ADM.
IMOB. SÃO BERNARDO S/A.
Rua do Carmo, 9/5? and. Tel
224-5219 • 231-0584 - C. A.
Gélio - CRECI 449. _ (C

CASA laj/mais 3 Indeps, Vazias
ler. 11x40 - 10 mil entr. ou
menos. Anchlela Oliveira Buo.
no, 133 T. 261-6345 - Silva- CRECI 1568. _

CASAS NOVAS - Vondo 2 q,s. cop. coz. banheiro comp.
ludo em cor, piso vitrificado,
armário embutido. Var. área de
serviço, R. Barão do Bom Reli-
ro, 1072. Em frente ao cine
Santa_ Alice. Rua_ particular.

CASA VAZIA -..-VdíV-R; SSo
Francisco Xavier, 973 terreno
10x30mts. c/3 qts. 2 sis. quin»
tal. Ent. 18 mil prest. 800 s/
iuros. Doe. 100%. Prec. obras.
Vci local diariamente. Trt. R.
Dias da Cruz, 155 s/305. Tel.
249-8667. CRECI 54. Preço 50
mil.

CORRETA IMÓVEIS vendo ret,
nova 3 pov. 220m2 p/clinica
ou oscril. R. André Cavalvan-

Ji. Inf. 235-4229 CRECI 31.
CAMPO GRANDE - No km." 32

da R. S. Paulo, Parque do S,
Francisco 29 loteamento. R.
Sanla Briglda, n9 30. Vendo-se
casa 2 q. t. c. b. vds. água,
lur, g. de. Tno. 20 m, c/5.
P. .100 -¦ Rua frente a casa
de fogos — ou aluga-se.

CASCADURA - Vdo. 2 casas
w sala, 2 qts. coz. banh. em
terreno de 12,50x25. Ver heje
o amanhã à R. Apui, 129,

_75?.|898. CRECI 342._
CASA LUXO LINDA c/3 qt:s.

HÍJo escritório c 3 b?nhs, 1

MADUREIRA - Casa o 3 qtos.
2 salas copa ccz. área coberta
varanda jrvrdim garagem ceber-
la. Ter. 10x50. Enl. 15.6C0. Ru

"ADONAI" - Vende -
V. Penha. Aptos, su-
perluxo prédio c/ 6
unidades, todo revesti-
do pastilha Iodos de
frenle, c/ salão 3 qts,
copa coz. e social c/
azulejos até o telo piso
vitrificado escada em
mármore dep. p/ em-
peg. em cor v/ para
carro sinteco play-
ground c/ reservado.

Diariamente cotn prop. na Av, . p-*- 7 r\nr\ f~l £._:._ti
Ministro Ednar Romero n9 176 | 

t,n.'r» /*U0Ü (?/ 'aClIlta
— gr. 303 - Em Madureira,

PILARES - Uu.t Otacilio Nunes
71, duas casa em terreno
13x48. Local ir. Décio. Tel,
224-9441 CRECI 42.

PIEDA0E casa moderna c/2 qls.
sla. banh. coz. varanda 15 000
enk 500 mensal Tr. Av. Subur-
bana 735| s/201 Abolição.

PILARES 
' 

Vendo""t'xc. caia.
Rua Maria Benjamin, 472, síla,
3 qls. dem. deo. Tel. 231-9540.
R. 44. Queiroz. CRECI 1915.

PIEDADE Vdo. casa 4 olo».,
2 salas, lerr. 10 x 55. R. Almei-
da Nogusira 130. Traí. R. Le-
mos Brito 327 Quintino. Perei-
ra. 249-8681. CRECI 1341.

PADRE MIGUEL - Êsir. Rea»
Itngo, 773. Vendo casa com
amplo terreno. CrS 25 mil à
vista ou 15 mil entr. rest, a
comb. Chaves Sr. Coelho no
n9 636 - Tralar tel.:_221-7488

PIEDADE' - Vendo 
"t 

err -no

suite j, inverno ter, 10x40 ga-
ragem, deps. emp. no melhor
local do Méier base 300.000 a
conrWnWi 'R. Vilela l_var?s 139
a 2C0 n»1s. da R. D)«l da Cruz
plantão no local Acaím-íe B:o.
Brasi! CRECI 36?3 1. 3V2-2160

J. Francisco.
CASCADURA" - Vendo céllma

casa varanda, saleta, -.ola, 2
quartos, c-pa, cozinha, banhi!-
ro, todo em co.*. Rua Crrque.ra
Dalto 582 c/ 6.

CASA p,'renda - Eng. Deniro
Vd3. 2 !. 4 q. dsps. t.rr.

8,35 x 44,5m c/ 10 qls. ban:.
9. Or. Eulhô.i, 278. It. S. lu-
cidio Ugo, 96 1/215. CRECI
1881.

CASA - Méier, altos e baixo:.
Va-Tündô, saião, 3 qts. c/arms.
emb., escritório, banh. em cor,
ccpa-:oz, dep. emp. garagem,
et:, financiada s/(urcs. Ver.
¦R. Msqalhãcs Coulo, 250/15.
Inf. 22.9-184'l, CRECI ll225. \

CASA em Pavuna, Troco por
sitio no Interior. Tratar domin-
go pela mênhS ou diariamente
após 16 hs. Rua José Higino

_67,'s Roma;
CASA QUINTINO - 2 sala",, 4
qts. dep. jardim, quintal, terre-
no de 460m2. Facilidade r.o
pagarninto. Ver hoje das 10
às 12h. R. João Barbalhs, 177.
Tratar SACI - Imóveis Ltda. R. t i»r,rD
Álvaro Alvim, 27 qr. 113. lei. ' ME"*R '

242-8254. CRECI 292.
CASA - Vendo 2 quartos saía 1

e dependências 36.000.GO a I
vista. Estr. Int. Maqathãcs 238
casa 20. -

CAMPO GRANDE""- Areã 
" 

c/ ¦
Icieamento já aprovado na jEstr. do Campmho (Km ÓJ, esq. '
do Caminho do Vicinal, altura !
do Km 50 da Av, Brasil, o227 í
lotes residenciais e 8 comerei-'
ais — luz, força, água tel e. I
condução na porta — Detalhes
c/BASIOS DE OLIVEIRA S.»A

Tel. 242-7760 e 242-7595 -
CRECI J-151.

CASA 3 CÔMODOS - Luz 
"e

áqua vdo. ou troco táxi terr.
12x50 plcntado frut. R. Aur_..-
1232 esq. Ma. Gama — Edem
S. João.

CASA VAZIA R. Joi* Domin.
gues, 115 c/3 sinal 15 mil,
saldo 400,00 p/mês. Chave ao
lado. 261-6793. DIRSON CRUZ

/•»cV 
-4-'.7-_ ¦ 

7. '¦ MARECHAL HERMES
CASA - Vendo varia, 2 pav.

terr. 11x33, R. Adriano, 10.
Estudo proposta. I. Carioca 5/ 

'

602 ou tel. 261-6793. DIRSO". '
CRUZ_CRECI 45.

CASA DUPLEX - 2 talas, 3 I
qts., qto. «mpr. rtvfrs., ótima ¦
cox., c/azulejo cor atá tato, ^
ampla área em cerâmica, gara* j
gem. 40.000 d. antrada • sal- '
do -im facilit. V.r Rua Barão ;
d* Bom R.tiro, 898, casa 11 I
. Iratar na VIMAP, Av. Rio ;
Branco, 156 grs. 1302/3 -
T.lt.» 222-4333 - 222-4424 - |
252-8820 - CRECI 206O._(C

CASA — Vdo. sl. 2 qtos. deos.
terreno 12x30, R. H.nrioue i
Sheidl, 376. Tr. 232-7166 ou
242-3827: CRECI 3584.

CASA _ Altos e baixos, 2 sa- 
'

Ias, 4 qts., escritório. 2 sacadas |
b.-mh. cm cor, dep. emp. gara- j
gem, etc. Financiada a combi- :
nar. Av. Mal. Rondon, 477 c/4 I
Bairro Nazaré (não é vila). Inf.
229-1841. CRECI 1225.

do). Saldo a longo pra-
7.o. Ver e trat. Rua Eng0
Pinho Magalhães, 76.
CRECI2031.
APARTAMENTO luxo ITãtírVl"

copa, cor, banh. área. Vende.
se A«». :._ Felix esq. Rua Jai-
me "i vo.»a. Pr. 55 mil. Ent.
15 mil, Prest. 500 s/i Tratar
FPANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LIDA. Av. Bras de Pina. 96
loja - Penha - Ttl. 260-7451

2608919 -. 260 7191 -
..CRECI 1273.
ATENÇÃO' Bra.""dê'~Pina.""\..

apt. dc luxo 3 qls. sl. dcp.
emp. cop,l-co_. vitrif. garan".
Entr. 25.000 s/comb. Trat. R.
José Maurício ICI s/205 Pc-
nha. CRECI 3445.

ATENÇÃO VISTA 
"ALEGRE 

^.
P/ func. tstadual v. apto. va*
lio, 3 qts., «ala, dep. com.
•st. p/ aulo. Sinal CrJ 
3 000,00 r.st. IPEG, poda mu-
dar. Var Est. Água Grand. n?
1 120 - Bar. Tel. 391-3699 -

QUINTINO - Ca.. <*,90m2 -r... 
m'U7> ~ CREC' 2 "°-

c»2 sis. 3 qts. bh. copcozJ ATENÇÃO - VILA DA PENHABase 85 mil em 36 meses. Ver ; _ v.ndo ótimo, aptos. novosRua Guarani, 30. Inf. tel. i prédio c/ 5 unid 2 ali .1222-0923. CRECI J-400. SINE- | l «ul.io, dec .i.o Er,V !"
_! . 5 000 - V.r e tratar dlariam!

QUINTINO Praça R. Pedro e/ propr. R. Mendou, 24.
Reis. 66. Vdo. 3 casas verias i ATENÇÃO - VISTA ALEGRE 

"-
2 qt:. cada urg. c/7.000. enl. j Vondo financ. aptos.
saldo 300, p,'im»3 s/juros. Ver
local. Trat. R. Padre Nóbreqa,

Ver. R. Gen. Cláudia. I 16 loia I. Inf. 229-6234. CRECI
Traiar 2370413 Dr. ¦ S57.

SÒjsa Caldís 135. Tel.'230.86»l7 í *W*t& e/proieto aprovado
CRECI 3360.

MADUREIRA - Lgo. Vaz Lobo.
Vendo ao lado Merc\ Ótima
resid. Vazia. R. M;çun...na, 3B0
c/ent, p/carro, qto. iala, am-
pies, cist.rna, qtal, etc. Apenas
4.503 ent. e p.-esl. 250 s»*i. Tra-
tar c/prop. R. Card. Morais,
III s/203. Bonsc. lc!. 230-6C.8
CRECI 2496, MONGICA.

MARECHAL HERMES - Vila c/8
casas. Vendo com 20.000 de
enlrada. Restante em 100
m^ses,
259 -
Carlos.

MEIER - Vil.! casa" nova, 2 !
pav. 3 o. ;l. dep. gir. Pr.
250 mil lin. R. Cachambi, 158 :
caso 18. Trai. 261-6793. DIRSON i
CRUZ. CRECI 45._

MEIER -Junto á Dias"da Cru;, i
Vdo. amplo ap. frente c/ sl. |
3 qt*. banh. co:. dep. cemp. (
Apenas 35.CC3 à vista - ;
258-1434 - Dr. Teixeira - |
CRECI 1330.

MAGALHÃES BASTOS - Vendo í
terreno vazio 20x44 - Preço I
50 mil - Inf. 232-1107 - . .

_232-3909_- CRECI 1192. j
MESQUITA - V. 2 casas. 

~Ent"r. 
j

6 nvi, presl. 400.C0. Ver R.
Cesáric, L. 13 . .Q 64 fie»
na Rua do Grp. esc. Ssntcs |
Durnonr c/ Renato. Tratar Av. ¦
Mal. Fior. 143 902 - Tel. j
223-2442 - CRECI 2072.

iuplex prex,
Shcpp;ng. taje, 3 q-, 2. s., gar,
2 var., dep,, jar., enlr. 50, l.
150. R. Jcsé Verissimo 65 T.
229-4916 _

MEYER - Rua Magsihãís Couto
n9 -110 essa 4 vando Cêta de
sala, 2 qts., copa-cozinha, ve-
randa, área grande, c/sínte:o
e pintura neva, ver só scb&ds
e tratar tel. 28I-4C25.

MEIER - V-nde-se casa ili"da
R. Magalhães Couto -134, cx 53*
la, 2 quartos, banh, quinltl,
local p/ guardar um veiculo.
Chaves casa II. Tratar propiefá-
ria - Fone 258-3179.

p/galpão. Ver R. Paranaola»
C<ba, 185, Iratar tel. 248-5605.

QUINTINO - Vdo. -lim. cisa
jto. tst-íC-o nov* sl. 3 qti.
copa coz. banh. t, _m\. dec.

tal • varanda. Ver R. Vital,
58. Aceito BB ou fin. Nelson
Freitas - 247-0622. - CRECI
2049.

 novos, -
gdes. ei 2 qts., sl., d.p. .,„¦
preg, grand* «rea, cot., com
aiul. alé o feto, acabam, di
tino gosto, c/ garagem. Ver
• tratar — domingos • dias
úteis - Av. Brit d. Pina n?
2 059 c/ propr

dtp. emp. lavandaria gir quin. . APARTAMENTOS NOVOS - R.
Enes filho 566 junto vtadutg
da Penha _ Salão 1 • qts,deps. garagem pilotis, o me-
lhor prédio do bairro. Sinal
1 500, saldo como aluguel.
V.r local. Tr. 222-3692. CRECI
295.

g"o 
"de 

8 rM. 
SR° aG°r_ ! *± NOOUIIRA VENDE -"vis.

QUINTINO 250 mensais $/ je peq. entr. Vendo ca- í
2 qios., ver só domin- 

'

Pires n9 34, c/ 2.

QUINTINO - Casa" duplex -j
SI., 2 qtos., garagem ate. Sinal j
2.00O, contr. 4 798, saldo fi.
nane. Ver • tratar no local a ;
Rua da R.pública 300 ou na !
VIMAP. Av. Rio Brinco, 156
grs. 1302/3
- 222-4424
Cl 2060.

Alegre, ap. de fie. p/ A»
Brás de Pina, c/ 2 qls., salão,
cop./ coz., banh. compl., vda.,
sinteco c ar condic. Ent.
15 000 presl. 500, t/ pare. e

5 ' 
I. 1'. Av. Brás __ pina,

2051-A - V. Aletire. CRECI
3706. Diariamente (5).

252-8820. CRE
(C

RUA ENGENHO NOVO - Ven.
do ca:a gde. cterreno e 1/7
água anexa. Tudo 150 mil
financ. c/60 mil. Tr. lei.
268-2107.

Tols.: 222.4333 A.A. NOGUEIRA VENDE

coz.,
área

- Vila
salão,[ _
banh,

d.
gde. qto., ccp.,
compl., sinteco o área c/ to. I
Preço 20.000 à vista. Tr. Av.
Brás d. Pina. 2051-A. V. Ale-
ore. CRECI 3706. At. aos do-
mingos. (2).

MIGIENÔPOUJ - Ap. 2 ql..,
sala, etc, tipo casa, Não tem
condomínio, vendo à vista me.
lhor oletta. Ruo Carneiro da
Rocha, 202 ap. 202.

HIGIENOPOLIS - Vdo. -pis.
vazios, sl. 2 qts. dep. oer«nem,
melhor ponto do bairro, Ent.
30.000 p/mês 1.000. Aceilo B.
do Brasil. Tenho outro» bem
locrtlizados. Chaves Rua Oar*»,.
de Matos, II6-A. Tols, 230-1906
a 280-3148 - WALDIR ISRAEL
- CRE.M329.

JARDIM" AMERICA' - Vende-se
apt. 2 qts. sl. coz. banh. área
e quintal. Enlr. CrS 10,000,00
rosto om 5 ano.. Rua Álvaro
de Magalhães, 184 rj o prepri.
etário. Tel. 226-4799. Sr. .'oa-
qu inu

jarò.m~"amTr.ca~HP7édiõ~
Vendo 2 lojai, garege, sobrado
c/ 5 qti. demais dep. — tudo
vazio - Tratar Av. Brit de
Pinn. 110 Loja R - Penha. Tel.
2300739 c/ ALZEIR - CRECI
II76.

L. CARVALHO VENDE - Centro
de Bonsucesso, apto. frente,
novo, 2 qts. salão, prédio c/2
elev. coz. 2 banhs. pintura
óleo, sint. pers. ent. 20.000,00
prest. 600,00 s/iuros e s/parc.
Tr. R. Cardoso de Morais, 96
s/203. CRECI 3720. Tel.
-604)209.

OLARIA - No melhor ponto
vdo. apto. ftonte, vazio, c/sala,
3 qtos., dep. emp,, goragç na
escritura. 25 ent, Saldo s/iuros.
Trttar R. André Azevedo, 119.
Tel. 2M:86471_CRECJ_33íO.

OLARIA - Vendo duplex, 3
qli., s-Tilão, copa, cozinha, azu-
lefot decorados até o teto, ba-
nheiro social de luxo, dep.
empregada, garagem, terraço,

varandas, esquadrias de alu-
minio, vidros fume. Tratar di-
retamente com propristário
Rua Jcão Silva, 253.

OLARIA - Apartamento cone-
tura, prédio novo, 3 qts. sala,
ccz. dcp. emp. gDragem e ter-
raco panorâmico. Rua Gomen-
soro, 53/C-01. Inf. TUDI-
MOVEIS. Rua Ibiapina, 193.
Te7 230.2399._CRECI_751_._

PENHA - V. aplo. c/ 2 qtT.
sala, coz., banh. ent. p/ carro.
R. Crussai 205/ 101 Romeu
E. Portela 29/ 314 - 390-2110'CRECI:523.

PENHA - Estrada José Ruças-¦ Vendo ótimo prédio cons-
lindo de 5 loias e 2 amplos
aplos, ambos de frent» c/ 2
qios. demais dep. c.da um —

ioías e 1 apto. vazios — Pre-
ca d; ludo CrJ 150 com CrS
£0 de enlrada e o restante CrS
3. mensais s/iuros. Tralar A»r.
Brás de Pina, 110 Loia R — P--
nha. Tel. 230-0739 c/ ALZEI3

^-_CREÇIJI76.
PENHA -""'Apto |u,o 3 qt..

sis. copa, coz. banh. área.
Vend»;.se Rua Paul Muller. Pr.
70 mil, Ent. 25 mil, Presl.
700 s/i. Trat. FRANCISCO XA-
VIER IMCVEIS LTDA. Av.
Braz de Pina, 96 Loja - Pe-
nha - Tel.: 260-7451 -
Í60-S919 - 260-7191 - 
260-0665 - CRECI 1273.

MEIER - Vdo. casa ds luxo. R.
Dias d* Cruz, 7C8, c/3 qts. ri.
copa, ccz. banh. dep. emp.
iard. vda. gar. terr. 12x36. Ver
.- p.».-».. diar. Tr. 231-5198 e
231-0534_- CRECI_I531. Dias.

MEIER - Vendo casa 8.'"R.""Pe-
dro de Carbalho 189. Tratai"
sábado e domingo no local cu
rei. 2.*9-6574. _

Vendo
cà>ã 5 qts., sl., cepa, desponss,
coz., 2 banh. e;;t., et;. Aceito'.móvel 

menor leg. Carro 70-72.
BB ou C. Econ. Rua Maracaipc
332 - CRECI 3119.

PENHA - Vdo. apart. vazio,
pintado, sint. entr. p/'earro, 2
qts. sl. etc. entr. 13.OCO taldo
4 anos s/juros, Aceito Caixa c
IPEG. Chsves à R. Montevidéu
1286 sobr. Tel. 230-8791 -

rocha:- vendo... um, :„,, I BONSUCESSO . ..íUm | p^§*--<^L^^

Ari Parreiras n? 468. ÇaniZado para seUS fi- T! £r LP PL % ,Üi_ a _____ Ta 1. ¦— : < i ftv* °Ia* cie rina 2o s/20j5AMPAIO - Vendo casa c/p n- ; lhos. O ITiais belo edifi- i ííL 260-0019. CRECI 7141.
reX^fás^^icio do bairro. E-s t á W.^ü*^. 

"£-£*&,#
Soares.,. Te!. 242-1796 - CR* í pronto e -om habi,e.se. » "' -'  "« » '—

TERRENO -"Vendol^Quintinoí1EleVadoreS de - " -X O ,
esquina 400m2. Entrada 5 mil, Mindo pilotis COITI iar-
prest. inicial 350 cri. Tel. _j- i- „ . 

'
237^)167. creciJ629. j dim, salão, 2 qts. co-

TERRENO Í064m2 - Serve posto I pa-COZÍnha, dependên-
rjascüna - R, Goiái, n<? 20B ; ,
esq. r. Guilherme - Livre -Clas de empregada e
236-^1.. 

"';l cur'° n",zov garagem. Venha ver no

TERRENO -R». Joi. Romeiro, '0Cal Um aP'°* dec0ra-
entre Massiambú e Alberto Sil» I OO COITI gosto e requin-
va. Olimo p'construção, etc. i („ r\„ __„,  -,.

nf. d. brum - creci 2535'.,e* Us preços ótimos e

c 3 qís. salão, lavanderia
dcp. mail l apart? c/qto. sv
la e dep., vaga p/4 carros.
Entr. 50 mil prest. comb. Inf.
Av. Braz do Pina 25 s/203
tel. 260-0019 Braz CRECI 2141.

PRAÇA DO CARMO- Vdo. ap.
2 qts. copa coz. var. Ent. 17
mil p/400. Tr. Est. Vicente
Carvalho 1574. CRECI 31C4.

RAMOS - Vdõ. apart. 2 qt. sl.
etc. alug. s/contr. iunlo Rio
Palace. Entr. 10.030 ou menos
saldo 4 anos s/juros. Trat. R,
Montevidéu 12f?6 sobr. Tet.:
230-8791 - PRATES - CRECI
'•381.

T6.REEN° 
roEn.,.'so^x''5030Ver!COmbinar» Rua D. lia" I RAMOS"-"Vendem-se aptos, de

M.
-Teis. 236-3632- 236.5751. j as condições vamos

i MEIER — Vende-!? no melíiot
I ponto junto ao Shrpping- Cen-
j ter à Rua D. Claudina 65 casa !

grande antiga - C r 5 I

| JiO.OOOOO.
] MEIER — Vendo terreno c/casa j
j antiga ponto comercial, P. Oi»- ;
i volra, ao lado da Mesbla. Tra- ¦

I Jir_-8,*0023»__
i MAL. HERMES - Ven"do"".c-7.n"o 

'

| próximo Av. dis Bandeiras. TERRENO 14x22 — R. Vitor Me- '
i Macnado -J249-5207. 

i reles, 410 esq. c/R. Valenlim !
MEIER - Vista"" cj" FjuiKiado F-».»,8.a. Traiar. R. Frederico

Mude-se hoje mesm0 p/cen-1 Mé.lerr:ls s'30** -.281-5198

229Vr_4Tcl° 
R:be;'°' 675; '"'• j bel, 1024 pertinho da ! ;' '"" ala 3 banheiros dep.

emp. elevador garagem. Vendi
R.

X 30 murado j r' aoVlliVr-nríi Euclidcs Faria, 175, e de 2a.
C portão p' caminhão s recuo. I Tone: tiA-\t \l; LKtCli » 6i>» na Av. Guilherme Max-

I Praça das Nações Tele- 
'¦ "° loca|. ho»° e amsnhâ na

TERRENO - 16 
-¦-•-¦.». ¦ ,- . „_

h
Bem no centro comçrcia. dt. I Q.*)
Iraja ao lado ao B.E.G. Ideal I
p/loias e aptes. ou mdústria. | BONSUCESSO; --^Vd-Vap. 

"n^o

salão, 2 qt«. dep. empr,
25.000 p/més

i well, 530 c/ Lulz.
RAMOS

Apenas 55.000,00. Ver Av. I
Mens. Félix. 763. N. Absalão !
- CRLCI 1085 - Av. Nova ;
Iorque, 71 - Tel. 2607323.

V2ZIO,
e garagem. Eni
à comb. Aceito B. do Bra.il.
Tenho oulros c-3 qts. Infs. R. ,Dnrke do Matos. 116-A Tel<. i RAMOS

— Teixeira Franco. 27
apts., 301-304. Vendo dep/
compl. tudo de la,, dr» frtí..
olev. centre de Ramos. Um
ir/mo. E:*, prep. à vista/ f'-
nane. 

Vendo iapto. tipo ca-

ícrràvel casa 2 pavts. 3 sala.,
3 qts, demais oep. gar. ter.
12x40 P. 190 mil cu como.
258-CC65 c/ Alçará. - CRECI
1796.

MADUREIRA Vdo, linda casa,

Traiar.
Méier. 15 s/304
2-1-0534, CRECI 1531. G. Dias.

TODOS 
~ 

OS 
~ 

SANTOS" - Vdo. !
bonita casa de laje c/sala, 2 j
qts. cepa e coz. varsnda, quin- j
tal murado e cimentado, sinf_- 

'

230-1906 c 280-3148. WAL0ÍR i sa c/ 2 sala;, 3 quarios, copa,
ISRAEL. CRECI 1379. I coz., garagem e quintal, -

«_»_».._." _r^—_ Rvà Aureliano lesjn n° 130.
BRAZ DE PINA - Vdo. apt. 2 
qti. s. coz. banh. entr. 13 mil. j RAMOS - Vc*nds-!e g-ranla
Saldo <150 mens. %/ j. e trCf, apart. cem garage, entrada a
Av. Braz de Pina, 110 lj ' quintal Independentes, Rua
Tel. 260-7064 CRECI 787. Car- ' P*o<» lace, 96. Serve para re-
los. sidência cu es.ri.órlos. Várias

co, sancas, etc. 25 000 dc er,.' JARDIM VISTA ALEGRE

CAVALCANTI - Junto estação lo'c* 3 t',os»' 59la» C0P<>* c<«.
— Vendo casa laje, 2 quartos! 3 banh., lerr. 12x25, praço
grande facilidade. Ver e tra- °"*»'ão. R. Teixeira da Costa, :
tar na Rua Zeferino Costa n° '" n0 'oração de Vaz Lobo,
23e - c/ 13 - Sábado e do- com o proprietário'.
nilngo?. Rubem. MÊIER ~"Casa~5 meses constr". I

CASA, ler." 8x32, c. 3 q. 2s 2: ssla 3 «-•¦ oarage copa coz. Ia» -,., . -.. -,.-,.
c. 2 b. 2 var. c. vidr Ént. v,'r"3- d='5» emP» ,uc)o azul.! ¦ ¦'¦ __Z

carro, área inl. ins. Tel.' pinl. 'el0' P'!°s "'ti»» 2 var. sint. I VENDE-SE um terreno cem I 500

trada e 44 prest. de 400,00'
s iuros. Rua Coronel Cunhí. :
Leal, 35 c/l a 200 mts. da j
Kua Piaui.

TERRENO c/2 casas ("incorp.""oi. j
coinerc). R. S. F. Xivler 906.
19 mis. frei. 6l4m2. 180 mil.

por
1003.

R.nova, tro.
JVaz _J.obo,
DIAS DA CRUZ tauaio esquina)

terreno 800m2 ótimo p/ poslo
ou 12 andares. Ent. 85.000 -
R. Dr. Bulhões, 857 - Tel.
264-8579 - CRECI36I9.

ENGENHO NOVO .- Ter. R. 24
de Maio, esquina All.in Kardec.
Tel. 231-1747 e 232.1440 - Al-
gcmlro_-_CRECI 878.

ENGENHO 
"DÊ 

DENTRO" . V.n-
do casa vaga da 2 salas, 3
qtos., • dependências, tm
terreno da 18,(0 x 22,20, -
Ru» Dr. Leal n? 281. TcUfo*

-n.__-?4____.'6_-_CRECLM4»
ENGENHO. DE. DENTRO -Ven"

do casa em excelente estado
c/ampla sala, 2 qlos., banheiro,
coz.!. è demais depend. Ver
R. Ramiro Maqilhães, 646- c/5
de 8 ás II heras. Tratar PRE-
DIAL CANADEN.E LIDA. R,
Alcindo Guanabara, 24 gr
1107. lei. 222.7808 das 9 ás
17 horas. CRECI 1357.

ENGENHO" DENTRO.»- Vd" cas'a
o t-erreno 8 X 12 p/obra 3 out
s/ent. dc carro 25.C/8 enlr.
¦400, menial. Rua Dr. Nemeyer.
trat. Rua Adolfo Bergamini, 132s/aoi. _

ENGENHO DE DENTRO - Vd.
-rea 2.055m2. Rua Vcnancm
Ribeiro, 595/615. Preço 70 mil
c/ 20 de entr. Tudimoveis Rua
Ibiapina, 193 tel. 230-2399.
CRECI75T.

HONÓRIO GURGEL -: V». casa
R. Dr. Antônio Le_l. 141 c 3
qts. sala, cepa, ccz. g.ir. p
2 car, pronta p/ jobrado —
R:mcu. E. P-rtela, .5,314 -
390_-2110 - CRECI 523.

GUADALUPE -'"Vende-so 
"casa"

vazia s.ila 3 quart. etc, esquina
Rua 14 quadra K cisa 20. terre-
no 244,62m2. Ver e tralar na
mesma hoie *» amanhã.

ÍRÃJÃ - 
"Ã»^7"Mons. 

F~clí7"Í78.
v. Casa c/3 qll. sala, saleta,
banh., coz., ler. 10x29. Remou.
E. Portela, 29/314. 390-2110.
CRECI 523. _

IRAJA' - R. Pr.assu, 135 -
V. casa c/ var. sal. 2 qts.
banh. coz. ter. 10x25. Prcco
baralo. Roir.au. E. Portela, 29/
314_- 390-2) 10_- CRECI £23.

JARDIM NOVO RE,«ÍENGO -
V. terr. 229m2. Ver á R. Gra-
mongó esq.c/20 c/ Ant? Luiz
Av. Pres. Vargas n9 529 s/302
fe. 222-4168. CRECI 1057.

JARDIM SULACAP - Vende-so
casa, centro terreno 12x40, sa-
Ia, 3 quartos, dep. COinpletas,
entr. ..uto, etc Tratar tel.

_265;3362._
M.ANGUEJRA; -"Vondo' casa so"-

bradada cimento armado 5 mil
cruz. 2 ent. rest, comb. R, Icn-
rai 101 trat. l. 266-7530. Sr.
Rlbalro. _

MADUREIRA- TERRENO - V.
junlo ao contro comercial
c/1265 m2 c/77 d» frente.
Ótimo pflra vários ramos dc
negócios. R. Capiranga, 86 —
Tratar Sobral e Sobral S/A. -
CRECI 259 - Tel. 255-1471.

sancas ar cond. I60in2 - R.
José Bonifácio, 741 c/ 17. A/v.
130 ou 50 enlr. 229-79.13,
223-1630 Ramal 713, Renato.

itrci 2 ron. uma área ccbeft
de 610»r.2. ;»j7 forca c tol. Es-
irada do_Porrela,_267»'269.

VICENTE CARVALHO"--"' Rua
Turvo 95 perto _.:.ind.i Vicente
Carvalho, vendo 2 casas 1
vazia cf 2 qts. sala cozinna etc
Entrada independente. Hrc;o
38.000. Tralar R. Fazenda Bi:

Juxuoso apl. tipo casa, vazia,
2 qt. sl. 2 copas, coz. ban.
tudo de azulejos decorado,
piso vilrificadc. Var. quintal
e iardim. Ver Rua Ponta Porã,
335. Aceito Banco Brasil. CRECI
2508. Tel. 3-770195.

BONSUCESSO - Rara""oportú.
nidade — Todo decorado —
Vendo axctl, apto. fte. c/jard.
inverno, salão, 2 qts. c. b.
área, b. «mpreg. (sem condo-
minio). Prast. mensal d. CrS
180,00. Entr. a combinar. Só
hoje. Ver Rua Cardoso de Mo.
rais, 228 - casa um - Aplo.
202. Tel. 242-9711 t 246-3049.

BRAZ DE PINA - Ap-
265 Quintino Bocaiúva. Telef. I (OS. prontos para niOTar
229.976'í. cio, iSala, 3 qtos. dep. e

MEIER - Vendo casa entíga c/ j
7 x 25 p/ reformar ou cons- 

'

truir. R. Augusto Nunes. 510. JTrocop/ 2 ap,_
MADUREIRA"'- Vendo^casa-de

laje c/ 2 quartos, sala, copa
clc. Lntrada e prest. a comb.
R. Dona Clara n? 263 c/25. í VENDE-SE um terreno c/ 3000m2 j

MEIER -Vdo. casa 3 qt. sl. Campo Lindo, perto d»; Cam - garagem, apenas 2 p/
COZ. R. Padre lldafonso Penal-I PÇ Grande. Tratar a R. Joaquim A.iiloir. om rr,r
ba 487. Trai. R. Lemos Briio SUvoUS, ;anaor. A7.Ule|0 em COT
327. Quintino. Pereira  VENDO 5 casas 2 porões habita- i cite O teto, fachada P3S-
249-8661. CRECI 1341. vel 2 precisa reforma 70000 _.|i .,,.-..—_—. | 40% enirada íoo.co p/mcsV filhada sobre pilotis. Sl-

MEIER - Vende-se a visla ou; Rua Canditu 160 Madureira. nil 1 ».9*;nn r, r c e .a prazo, terreno 9 x 30 fren-  j nal I .^^J.UU p TeSl .
te para duas ruas rom barra, j VENDO TERRENO de 83m 

"x 
i 61 5 00 retida fam de

co do madeira, com água, - | lOOm. Olimo ponto. Tralar c7° ,;„„',, m* 
Qe

luz e oás de rua. Ver na R. I Waldir. CRECI 3616 - Tel. ' 2.460,CO Ver e tratar
Alvares Cabral n? 72. Tratar» 2S5-1161 - Magalhães Bastos. |
polo tol, 254-4859. Sr. Ma- v|lA" DA pÉNHA -"- Vendo" ep>. !nuel-Aceiia.se proposla, -u-r|- sa|a . im,ep ... 

gJf 
I

MEIER - Vende-se uma casa! peq. ent. Ver c tratar c/ prop.
bacana, à visla 40. Tralar na I Rua Inspiração, 267 apt. 301.
Rua Tenente Costa n? 117, • , UA7 

" 
i ard ' "\T~*

fundos, apto. 302 - Méier UBU 
~

Lido do^ Bombeiros.

ocças com 40, 30 e 20m2 -
! Totalmente reformado. Ver no

local 150 com 75.
VISTA ALEGRE - AptÇs.r pron.

tos, la. locação, 2 qts. sl. coz.
banh. garage. Vende-se na Es-
trada Áqua Grande, 560. En-
trada 2 mil. Prest. 513,00 p/
caixa. Ver no local c/ FRAN-
CISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA.
Tols.: 260-7451 - 260-8919 -
260-7191 ^CRECI J273^ __

VENDO ap. 202, 
"2 

qlos., ãalã
i etc. Não tem condomínio, tipo

cesa à visla 38 000,00. Camei-
| ro da Rocha, 202.

1 VENDO -Apto. 3 quartos, I
safa, etc Av. Teixeira de Cas-
tro, 51 aplo. 302. Fone

! 230-6398.

Casas e Terrenos

casa /terr.
11x30 à R. Carolina Amado n9
145 c, 3 qt9s. 2 salas 2 var.,
coz., banh., ent. p/automóvel.Ver h. das 9 ás 14 h„ c/ Ant?
Luu fo, 222-4166. CRECI 1057.

MAL. HERMES - Vende-se casa
esquina vazia, jardim, quintal,

3 quíiríso, iala ü díípenlencias,
sinteco, Cr$ 67.000,00 á vista.]
Aceita-se financiamento. Rua ' VENDO 3 casas ou troco p/
Alexandre Gasparoni, 122. ! silio ou um caminhão. Tralar
(chave n? 138). j Kua Jornalista Cândido Campos

Realengo.
ORLI PACHECO - Vde. Pilares,

Rua Benjamim Anaqalhães, 80,
ót. casa, 2 qts. si. cz. cop.
banh. árc.»,. Pc? 45 mil c/16
mil ent. presl. 600. Tr. AV.
João Ribeiro, 9.1 s/201, i.
249-5213. CRECI 3530. Tr. dom.

.'e"seq..
OLARIA - Vendo casa 2 quar-

los, sala, coz, e banh. R. Pen*»-
do òl c/ 4 ver local até 1-1 hs.
ou I. 281-3032.

ORLI PACHECO;- Vde. Piedade
.-•o IV q chegar 12 mil casa laje
t|t., sl., bh., quintal., Tr. Av.
Joio Ribeiro, 91 s/201. T.
249-5218. CRECI 3530.

ÓRÜ PACHECO - Vdo. Case».
dure, caso luxo 3 qtes., sl-,
coz., banh., área. 75 mil v.stn.
Aceito B. Bratil, Vel tratar Av.
Jn.o Ribeiro, 91 s/201. T.
249.5218. CRECI 3530. Tr. dom.
c se..

ORLI: PACHECO - Vd». Abo-
lição, 2 casas e 1 terreno 30x16
juntos, Ent. 15 mil saldo menor
aluguel, Ver R. Braulio Muniz,
416. Tr, Av, João Ribeiro, 91
s/201. CREDI 3530.

ORLI PACHECO -.:. Vde. Água
Sanla lerr. 15X72X20X74. Ver
Rua Leandro Pinto 17. Tr.
249.5218, CRECI 3530 Tt. dem.
e seg.

ÕRLI PACHECO Vde." Pilara, j
R. Heliodora 213 c/4 il. ti*. '

coz. bh. quintal. Ent. 7 mil
prest. 300. T. 249-5210. CRL=CI
3530 Tr. dom e seg.

ORLI PACHECO - Vdo. Piedade
cesa luxo duplex Av, Suburb.
Pço. 130 mil comb. A-.silo Bco.
Brasil. Tr. tol, ?49-5-ll8. CRECI
0530. Ir. dom e se..

61
VENDO

tipo i'ptO

c/ corretor no local,
Rua Iricumé 35 ou na
Virnap, Av. R. Branco,
156 gr. 1302/ 3. Tel.
222-4333 2 5 2-8820
222-4424. CRECI 2060.

(C
DARIO IMÓVEIS - VENDE -

Penha. Entrada: CrS 2.000,00.
Aptos. Ia, locação ./ sala, 2
quartos, cozinha • 90ci.1l com
piso vitrificado • axulojo de-
corado. Ed. em pastilhas, esca»
das em mármore e vaga p/
carro na yar age, sinteco. Var
e tratar à Rua Oioníiio n? 77
a 100 m das Casas Sendai —
DARIO - CRECI 1315 - Ta.
Região.

DARIO IMÓVEIS venda sem
entrada Vila Jardim da Penha,
prestações: CrS 595,00 — Apls.
Ia. locação c/ sala, 2 quartos,
cop a *co linha, social am cor,
vaga p/ carto na garage • sin*
teco. Ver e tratar na Rua Pro*
fessor Paula Aquiles n? 73
próximo a POP-CAR da Estra-
da Vicente da Carvalho. DARIO

CRECI 1315 - la. Rogião.

DARIO 
" 

IMÓVEIS" 
"vend, 

proxi-
mo ao Largo do Bicão — En*
trada CrS 2 000,00 facilitada

Prestações d» CrS 547,00 -
Aptos, em Ia, locação c/ sala,
1 » 2 quartos, cnp.i cotinha «
social em cor c/ piso vitrifi-
cado e aiutejo decorado até o
teto, sinteco e garagtm com
entrada pela Rua da Inspira-
ção nO 4B7. Ed. tm pastilhas

Ver e tratar no local na
Rua Antônio Storino n? 100.
Referencia: esta rua começa
na Av. M-míií 0 termina na R.
Marco Polo. DARIO - CRECI

APARTAMENTO d. luxo. V. IV j DARIO WÕVÉisf v"lÍfi apto,'¦' 2 qts., copa-coz., banh.1

Pilares, casa vazia
R. Maria Benjarnlpi

435. T. 249-7452.

VENDO, ir-co « facilito um lole
na 'R. ,Be,'iir,n no de M-jtos,
Virento Cetvalho. Trai. c/ Sr.
Natellno. R. Ad_.!fo Birgamin-, !
3J4 201.

VENDO uma cr.sa em Madureira I
próx. mercado dc Campinho, j
R. Maria José, 557 casa 10,
Preço a combinar.

VENDE-SE"-- Campo Orando -: ;
Grande área I2.000m2, 6km da
citação, Fronte Ires ruas Inf. !
766-1504 após 14 horas.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO -VISTA ALEGRE -

Entrada apanas 3 mil, preit.
583,50. Plano prattaçòas de-
crescantes. Aptos, «uper luxo,
2 qts. sl. copa, cot. banh. de.
corados, garage, prédio pilo-
tis, fachada em pastilhas. Ven-
des. Rua Ponta Porã, 91. Ver
« Iratar no local com FRAN.
CISCO XAVIER IMÓVEIS ITDA.
Tols. 260-7451 - 260.7191 -
260-0663. CRECI 1273.

nh»
em cot, c/piso vitrif. dep. j
p/emprog, pint. a óleo, isncss,
floròes, azulejos até o teto, c/ i
20 enti. 800 p/mis» A visti ou ,a combinar. Ver e ir, Rua Fei'-
ciano Pena, 421, próx. do n9
1536 da Av. Meiili c/ Sílverio 

:
ou Rua São João Gualbarlo,
U-B Larco Bicão c, Beb'ano, !
CRECI J-268, Iodos os d,as.

ATENÇÃO CASAS VIIA PENHA
c/2 qts. 2 sis. copa coz. (leo.
de empreg. var. outra de Idos.

qs, s/copa coz. ter. 10x30,
ontr. 30 CCO prest. 1 200, ver
a R. fcl.oano Pena 237, trai.
R. São João Guoib«rto 14 L.
Bi-ào c 'BEBIANO, CRECI J-268
hoje _,manhá.

ÁREA sm Parada de lucas per-
to da Avenida Brasil murada
cem escritório. Teioíone ótimo
para qualquer riMno. Passo con-
traio 15 X 48 m Ver Rua
Mlzad de Mendonça n? 159.
Trnlar .on. 260-6202.

ATENÇÃO BRAS DE PINA - V.
casa 2 qts,, 2 salas, var. fird.
quintal dap. comp. gar. vazio.
- Ver tr. Ru, Cantan nt 21
•m frent* 1 estação. Pr. CrS
70 000, ,nt. 15 000, re,». 70
mes.s s/.j T.l. 391-3(99 - ...
222-1478 - CRECI 2_5*0.

ATENÇÃO - V. Penht vdo. óti-
ma casa 2 qts., copa-coz., ent.
p/ carro, varanda, prox. Est,
V. Carvalho, c/ 20 ent. 700 p/
mês. Tr, Est, Vicente de Car-
valho, 715-A t. $'. Ivan,

A. A. : NOGUEIRA VENDE -
Centro V. Alegre, resid. c/

qís. s. cop, coz, banh.
ccmpl. vda. e entr. p/ -*rro.
Proco 50 OCO à visla. Av. B.
do Br.-.sil. Ir. Av. Brás de Pins,
2051-A - V. Alrrore. CRECI
3706, At. aos domingos. (15).

A. A. NOGUEIRA VENDE - No
maHref pt, da Vila d3 Penha,
exc. rerrenc, jto, a cond. e
com. <.,' água e luz, rua éâfàl*
tadf, c/ 290m2, pronto p.'
cor.slr. Ent. 10 000, prest. 500.
Tr. Av. Brás d« Pina, 2051-A
-_V. Alogre, CRECI 3706, |16)

À, A, NOOUE1RA VíND"t -
Próx. Lgo, do Bicão, resid, ti*po
ípio. c/ 2 qts. lii cop-coz.
banh. em cor, vds. entr, p/
carro e bom terr. na fte, Ent.
22 CCO, prest. 500, Tr. Av. B.-á-s
de Pna, 2051-A - V. Aleqre.
CRECI 3706. Diariamente. (H).

prontos. Entrada CrS 2 000,00
- Vnr na Ru.. Inspiração n?
487 parlo d,i Placa Paulo Se-
tubal. aptos, luxo c/ sala, 1 i
ou 2 qu.tr!.*., copa-cozinha r
social c/ .iiulejo decorado * i
piso vitrificado, garagem _
sinteco. Edifício em pastilhas 

''
-- S.;íc'o -i lanno pfaio. Ver
e Uã\?t no _oc/.I - DARIO -
CRECI 1 315 - la. Ragi.c.

A. A. NOGUEIRA VENDE -
V^s-ía A!*e_re, exc. reild. dc
laje C 2 qts. s. cop, coz.
b;nh. ío:, em cor, vda. entr.
p . carro e ide. área. Ent.
18 C-0, prós.. 500. Tr. Av. Brás
de Pina, 2051-A - V. Al.cjr..
CRECI 3706, Diariamente. (7)

A. A. NOGUEIRA" VENDE - No
ni5lh_' pt, dc Vista Alegre,
exc, rei 

"d. 
c/ 2 qts. ai, cop/

:oz. b.nh. soc. vds. [írdim,
garage e peq. qtal. Pr/_co
83 CCO à vista. Ac. B. do Brasi:,
Tr. Av. Brás de Pina, 2051-A
- V, A'e:i»_. CRECI 37C6. Dia-
riamente. {4},
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Casa do Torto - Amanhi. a partir das
19 hs., tarde c.rmçn..te ao som de fitas , / .um
33 às 21 hi haverá uma festa típica pprtu-
micsa com apresentação de grupos folclóricos
fdo'Conjunto Pepino e seus Boêmios Musicais.
Reservas dc mesas pelo tel.: 248-2018.

Mac_.cn7.le - O Departamento Social
está aceitando inscrições para o Baile çln.sDc-
butantes que deverá realizar-se'.Do. dia 4 dc
novembro e contará com a participação do con-

junto O Grupo.

Sumt — Bnilc do Arrepio, amanhã das
19 às 24 hs., com o Ürasil Show. III O I Baile
das Debutantes do Surui será no dia 14 de ou-
Uibro.

Country da Tijuca - Todos os do-
mingos, a partir das 20 hs., hi-fi.

Orfcão Portugal - O Conjunto Vera
Cruz será o responsável pela animação da fes-
ta que leva o titulo de Um Domingo cm Poi--
tugal programada para amanha, às 19 hs. O
traje é esporte.

BotafoRo — Aos domingos, das 18 às
23 hs.. realiza-se um encontro de gente jovem,
na sede do Mourlsco, ficando o snm a cargo
da Equipe Quadrason-Boné.

Associarão Atlética Banco do Brasil
— Todas as sextas-feiras, das 22h30m
às 2h30m, jantar dançante exclusivamente pa-
r» maiores de 18 anos.

Internacional üe Regatas — Ama-
nhã, baile com a Equipe Goma.

Motel do Brasil — A Caribe Steel
Band estará no dia 22. na Cesta que será rea-
lizada no Enchahted Valley. agremiaçaa no Al-
to da Boa Vista que congrega os sócios do Mo-
tel.

Pontal — Uma Tarde Portuguesa com
Certeza é o titulo da festa do dia 20 no Pontal.
Na ocasião haverá uma exibição dos grupos
folclóricos portugueses.

Militar — O Baile das Debutantes do
Militar será no dia 23. das 23 às _h, com o
som do maestro Chiquinho.

Casa do Minho — Amanhã as festas
Gualterlanas serão revividas na Casa do Minho
com a presença do Rancho Maria da Fonte.

Elite Clube tio Méier — Baile das
Flores, amanhã, das 15 às 2 hs.. com os In-
tocáveis do Ritmo e o The Kings Blue.

Unidos de Vila Isabel — Amanha.
Noitada, de Samba com a participarão da dele-
gação brasileira que viajou para o Peru c ho-
menagem especial aos compositores que con-
quistaram o primeiro lugar no I Festival Na-
cional de Compositores de Samba.

Associação Brasileira de Estudantes
de Engenharia Florestal — A ABEEF realiza,
no periodo de 31 de outubro a 4 de novembro,
o V Congresso Brasileiro de Estudantes de En-
genharia Florestal, na Universidade Federal de
Viçosa, em Minas Gerais. O encontro congre-
gará estudantes de todas as escolas existentes
no Brasil e serão abordados temas referentes
ao Ensino Florestal no Brasil e o mercado de
trabalho.

São Cristóvão Imperial — Dia 21 de outu-
bro será realizado o Baile das Debutantes. O
som ficará com conjunto Sérgio Norberto.

Monte Líbano — De Canlço e Samlnirá,
Petel Lawford e Anne Francis. é o filme do dia
22, às 21h30m.

Sírio c Libanês — Surrealismo e o Happen-
ing, serão os temas abordados na aula de hoje,
às 15h30m, do III Curso de Introdução à Lin-
guagem e à Técnica das Artes Pliusticas de Ho-
je. O curso é gratuito e destina-se a sócios e
não-sócios. As inscrições continuam abertas na
secretaria do Sírio na Rua Marquês de Olinda,
38, em Botafogo. I/l Dia 23, às 21h. Festival
da Música Anglo-Americana. Logo após, Baile
Jovem para o quadro social.

Naval — Madamc, Sua Filha E' um Amor,
com Hermamis Hermits e Stanley Holloway, e
o filme de amanhã. /// O Baile das Debutantes
do Naval programou-se para o dia 24 de no-
vembro. Inscrições na sede social, na Av. Rio
Branco, 180, 2" andar.

Jacarepaguá Tênis — Dia 23, às 23h, Baile
Estudantil com o conjunto Controle Remoto.

Ginástico — Amanhã, às 12h30m, almoço de
convívio social. /// Segunda-feira, às I6h, 1811,
20h30m, Sou I'ago para Matar, com James Co-
burn, Lee Reinick e Lili Palmer, é o filme.

Casa da Vila da Feira e Terras de Santa
Maria — O Baile da Primavera, está programa-
do para o dia 7 de outubro, às 23h. O traje
é passeio completo.

Centro Cívico Lcopoldincnse — A domin-
gueira de amanhã será dedicada á turma jo-
vem do Centro. O som ficará sob a responsabili-
dade do conjunto Nice Crazies. O Centro tem
sede na Rua Macapuri, 07.

Guadalupe Country — O Baile do Aniversa-
rlante está marcado para hoje, às 23h. O som
ficará com o conjunto Copa Sete.

Magnatas — O som dos Red Snakes esta-
rá no baile do dia 23 no Magnatas.

ATENÇÃO Nn Ponha a pouco»
mil. tio Clube Centro Cívico
Leopoldlnenso um e*celento r.
plana, pertinho do IAPI, Ven-
do ót. resid. tor. c/gor. enirega
Imediata. Proço 65 mil c/12
mil dc enlr, l/do 53 mil prest.
dc Cr$ 750,00 c'sla, 2 qls,
nele», bnnh. toe, coz. Arpa tf
tanque c/entrada Independente
sla, qlo, banh. cor. dlarlamonlo
a R. Jequiriça n9 445 c/o pro-
prietário.

BRAS ÓE PINA -Vendo casa
valia 2 ql». 2 sll. varandio, coz.
bonh. compl. terreno 2U X 30
lodo murado. Podendo tazei
garagem. Apenas 17.000.00 de
entr. e o saldo em forma tu-
50 aluguéis ri» 550,00 5/mios
e i/cor, Vor Rua Castro Mem--
set, 311 - fl«» 9 as 17hs. N.
Absalão - CRECI 1085 - Bon-
lUCOito. Tal. 260-732..

BONSUCESSO Vendo ca.a"'4
da Av. Nova York, 114 c.
2 qtl. sl. sita. coz, 2 banh.
área. Chaves casa 6 cu zelader.
Tr.tar 264-0743. Faria.

CA.A MODESTA - Vdo. sl. qt.
etc. entr, 3.0CO saldo 5 anc»
./ juros Igual aluguel. Trt. R.
Monievidéu, 1286 sohr, Tol.
230-8791, Pratos. CRECI IOB!

CASA" PRONTA VAZIA Y qls.
tl, cepa, coz. banh, garagem;
Rua Pintor Marques Júnior. Pr,
50 mil, ent. 15 mil, prest. 400
i/l. Tratar no Jardim América

FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Rua Jornalista
Geral-Jo Rocha, 205 - Tel.
391.2335 - 391-6362 - CRECI
1273.

A. Á. NOGUEIRA VENOE
Vista Alegre (R. Custódia), exe.
resid. de l.|e, cl 2 qds. q:s.
salão, ccp-ccz. azuleisda, banh.
ízz. em c_.r, sinleco, g»'r?_e
e qtal. Ent. 40 CC0, p:esÉ.
I CC0. Tr. Av. Brás d; Pina.
.-.51-A - V. Alegre. CXE:"I
3706. Diàriamenle,

CARVALHO VENOE Ed, Molo
Üons. ap. frente. 3 grandes
qti., talão, copa-coz., 2 ba-
nheiros azul. teto arm, emi.,,
pin». óleo, novo, enl. 30.000
presl. 1.000. Tr. R. Cardoso
do Morais, 96 s/203 - CRECI
3720. lcl. 2600209.

FREGUESIA - Vondo aplo. co-
bertura — 3 qtos., salão, terra-
ço, cop-coz,, dep. emp, Vendo
urgonto. Ver _¦ tralar Run Cap.
Barbosa, 711/212 - Cocotá.
Tol. 396 0079. CRECI 1 176 Al-
xelr.

ILHA DO GOVERNADOR - Aps.
novos, c/aflla, 2 qts., banh., |cor., dependências — Enir. 20
mil, rosi. 40 protl. 950,00 1/
iuros, s/corrcção — Ver c/ze- I
lador, fstr. Galeno, 1595 - j
WALDEMAR DONATO - Tel.:
.21-0588 e- 221-0600 -- CRE- I
Cl 5.

ItHA - Vendo apta. 2 qts. grd. jdeps, garagem 50 mil facilito. 1
R. Max Ynnlox 254 t o I . |
2300037 ou 260-9406 vazio.

ILHA GOV. BANCÁRIOS
Apts. super luxo, Ia. locação,
prédio pilotis, cenlro de terre-
no ajardinado, 7 qts., salão,
cops coz., banh., decorados ate
o teto, dep. emp., garage.
Vendr>»..e na Pr.ica Manoel Ma*
drurja, 3 esquina Rua Capane-
ma. Pr. 92 mil ent. 8 míl,
prpst. 875,00 pelo plano. Pres-
nções decrescentes. Ver no lo-
cal com FRANCISCO XAVI.ÍR
IMÓVEIS LTOA. Tell. 260-7451
- 260-8919 ¦ 260-7191 -
2600665 - CRECI 1273

IlHA DO GOVERNA-
DOR — Monetó - Rua
Jaime Perdigão, 50

APARTAMENTOS PRONTOS
- VISTA ALEGRE -

Aparlamonlos 1." locaçáo, Super Luxo, Prédio Pilotis, com Fachada cm Pastilhas, Jardins, c/ 2 Qts. Sala,

Copa, Cor. o Bonh. tudo decorado oté o teto, Piso Vilrif. área e Garage. Vendo-se na Rua Ponto Porá, 91. En-

irada apenas 3 mil, Presl. 583,50. Novo plano em Proilaçõoi Docroscontos. Vor e Tratnr no local - com:

- FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA. -|CRÉCI 1273 -

Av. Brás He Pina, 96 - Loio - Penha - Tels.: 260-0665 - 260-7191 - 260-7451 - 260-8919 - 230-0031 -

230-4219 - 391-2335 - 391-5271 - 391-6362 - 391-6937

TERRENO NA ILHA DO GOVERNADOR
PRAIA DA GUANABARA - FREGUESIA

A Fundação Visconde de Cabo Frio vende lerreno de sua propriedade si-
tuado na Praia da Guanabara n.° 247, a 100 metros da Praça Carmela Dutra,
com frentes para a praia e para a Estrada Paranapuã, com área total de 1.744
m2. Valor de venda Cr$ 250.000,00. Aceitam-se ofertas. Maiores informações
com o Sr. Senlob Cohem, Fundação Visconde de Cabo Frio, Ministério das Re-
lações Exteriores, 8.° andar, Brasilia, Distrito Federal. Telefones 24-0805 ou

24-1305, ramais 366 ou 349. (C

NOVA IGUAÇU - Terreno per.tlnho da nova faculdade. IMO-
BIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
Av. Mal. Florlano Peixoto 2037

Tel. 3096 o 2451. ICRF.CI
2558 j.

NOVA" IGUAÇU - Vonciom.se
2 casai om torrono 2 Ironlos
urna com 3 qlos., sala, copa,
coz., banh. 2 var., outra c/
sala, qlo., coz. banh. ambas
Ironto c. gar o quintal com
iardim, 60 mil onlr. fac. rosi.
linanc. a comi), lei. 224-1583

GB. Francisco. i
NOVA IGUAÇU- Vondo ur-

gente, excelente c&sa, cujo
terruno medo 15 mil m2. Mui-
ta árvore frutífera. — Serve
também para indústria — Rua
Goni Saraiva, 214 (Ponto Chi- j
quo). Tralar c/ o propr. Tel. ,
222-4462 - Proço Jl 50jnlL

NOVA IGUAÇU -•' Junlo ao ]
Aoroclub Local. Mo Jardim
Iguaçu, Condução, lu/, água
o todo comercio no local. —
Vendo ótimo lote do 10x30.
Cri 8 000,00. Maiores Infor-
m.i ções com o proprietário.
Telefono 248-2959 « 2486440.
Chamar Sr. Machado, de 8 às lAG|NE5tRA _ Vende iuntinlio

LAGINESTRA - Vende |un!o a
loc. Medicina, ótimo opto, d»
tl. Q qlo. sep. btnh. co*., a
«rea c/ tanque,' arm. emb, •
cortinas, olc. p/ 30 mil. Si»
nal na esrri!, 10 rnll. Protl.
600, tf |uros — Aproveite
- Vonhn |_ - Av. Feliciano
Sodré, 508 - Tol.i 20404 -
CRECI 132 r.JOo.

LAGINESTRA - Vondo no Cen.
Centro da Várzea, em edif. tf
elev, e vaga na garagem. —
Apto. mobiliado dc sl., qto.
banh, e coz. - Cri 30 mil -
Na promcisj; CrS 10 600. -
Saldo a comb. Rara oportuni*
dode — Chaves na Av. Fel.
Sodré, 508 - CRCCI 132 -
10a. - Tel.i 2-0404.

LAGINESTRA - Teresopolis -
Cascata dus Amores - 2 es-
petacularos terrenos com area
lotai de 1 565 mli2, por 32
mil — Entrada do 12 mil -
Saldo 20 x I 000 5/ Iuros -
Grande Chance, Venha ja —
Av. Feliciano Sodió n? 508

Tol. 2-0404 - CRECI 132
10a.

praça do carmo'-'<IAÓ7ca- j com frenle também pa-
a

237, luxuosos
40. Ent,2 carros cm terr. 9

25. mil p/ 500. Tr. Esi. Vi- i canga,
rente Carvalho. 157.1. CRICI ¦ _-, - _,,,„_
3i0_ aptos, de sala, 2 quar-

penha - olaria - vdo. ca- j tos, cozinha, banheiro
sa murada d» loio 2 qlos-, ler- • i j c-ruirí.
reno piano 300 m2. Caminho ; social, area de serviço,
rio Morro, 251 esq._ Esl. José j qto e banheiro de em-
Ruças prox. 1754, Tratar
feira no local. pregada. Vaga na gara-

PENHA - Vdo. ótimo terreno j oem prédio sobre pilo-na R. das Casas Sendas 9,50 *-, ,. ,
« 26. Enir. 15. mil saldo a tis a|3rdinados, play-
comb. Tr. Esl. Vicente Carva- _| Tnrl-.c rio frf>nit-o. 1574. creci 3104. Telefo. grounci. iodos de rren-
no'230-3056. , te. Financiamento 10,

penha vdo. casa 2 q.s si. l 15 20 anos sem cor-
etc. pf carro, laie outra st. qt. !
etc. vazia. Preço tudo ito. reção monetária. Mais

uma cbra com a ouali-
vazia. Preço tudo

140.000 facilito parte, admito
desmembrar. Vdo. a dois. Trt.
R M.-ntovidéu, 1286 sobr. -
Tol. 230-8791. CRECI 1081.
reates.

PÜNHÁ - Terreno 7 x 38. -
Vende-se Rua Castelo Branco.
Pr. 35 mil, entr. 15 mil. prest.
500 i/j. Tratar FRANCISCO
XAVIER IMO*'ElS LTDA. - A'
Brá:

dade KREIMER ENGE-
NHARIA. Informações
no local diariamente
até 21hs ou na Rua São
José, 90 gr. 1206. Tels.

io Pina,~9-7ioTa - Pe- j 252-0275 e 252-0795
nha. Tels. 260-7451. 260-8919, -„--, -, . D_
260-7191 e 260-0665. - CRECI — LKtU _¦ I _ — 13. Ke-

(Catao.1273.
PENHA*--" Casa vazia 2 qís. j

sl. coz. banh. área. Varanda. '

Vende-se Rua Aimoré, 222. - J
P.eeo 55 mil, ent. 15 mtl, i
prest. 500 s/i. Tratar FRAN- >
CISCO XAVIER IMÓVEIS
ITDA. Av. Brás de Pina, 96 I
lo;a - Penha. Tels. 260-7451, ,
260 8919, 260-7191 e 260-0665.
CRECI 1273. 

'

PENHA - Jurlc às Casas Son-
das. Vdo. casa de luxe, c/3
{.tos. e garagem e demais dep.
Aceito Caixa ou Banco do Bra-
sil. Tratar Rua André Azevrd_>
ll9_Tel. J30-8647. CRECI 3350.

PENHA - Vdo. cisa c/3 qls.
ri. demais dep. c'entr. p/carro.
Mats casa altos e baixos nos
fds. c / e n t r , independem?»
Tudo vazio. CrS 30 do onlr.

- jald. a comb. s/i. Trat. Av,
Brás de Pina, 110 Li/R. Penha. Ic 

0 0 0 0 DT eSÍ

ILHA GOV. - Apto. luxo, novo,
2 qt.. sl. coz. banh. dep. empr.
gn-anom. Prédio plotis, fachada
pastilhas. Vende-se Rua Cope-
nhague, 191. Preço 72 mil, ent.
4 mil, presl. 772,00 pelo Plano
Prestações Decrescentes. Ver no
lr.C'l cam FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS UDA. Tel. 260-7451
-- 360-8919 - 260.7191 -
2600665 - CRECI 1273.

ILHA DO GOVERNA-
DOR — Moneró - Ap-
tos. alto luxo — Sala,
2 qtos., dep. empreg.,

;copa-coz., garagem. Si-
nal 2.500,00, co n I r.

OCTACILIO IMÓVEIS - vde.
aptos. J. Gunb. na Itu.i. SI., 2
qts., etc. Monsenhor Mogeldl,
sl., 2 qtos., etc. Marino da
Cosia. SI., 2 qlos.. etc. Anto-
nio de Macedo. 51. 3 qto;...
etc. e outros bairros da Ilha
c enlr.. a partir de 20 mil
etc. Casas J. Gunb. Praia da
Bica. Sl. 4 qlos., ele. Manga-
lô. Sl. 3 qlos. etc. Rui Var
Pinto. Sis., 2 qtos.. Babaçu. ¦ (
SI., 3 qlos., olc. luis Vahia |
Monteiro, 5!., 3 qto*., etc. e [
outros bairros da Ilha c/ entr. ja parlir de 50 mil. ele. Tcrrs.

J, Gunb. Monsenhor Magaldi {
esq. de Ca<"b_iúba. Raquel
Prado. Rui Vaz Pinto. Francis-
cisco da Costa. Orcstes Roso-
|ia e/oulros bairros da Ilha,
c/ entrs. a parlir de 10 mil.
Chaves infs. domg, a domg.
— Praia das Pitangueir_.s n° 7
- Tel.: 396-3490. CRECI n?
1 691.

Casas e Terrenos

ATENÇÃO - Hermes vende os
melhores terrenos do Jard.
Guanabara. E.t. do Galeão,
5775 s 203 - T. 396-2337 -
CRECI I6B:__

ATENÇÃO - Luxo na Ilha.
Apartamentos prentinhos^ per»
merar c salão, dois ótimos
quartes com sinteco, b»'nheiro

j e cozinha c/azuieios decerades
i a:é o Uto, dependência erm-

pieta. Lindo edific;o c/pastilhas
; na fachada o vaga para carro no
I pilotis. Entreda CrS 20.000,00
I facilitados, saldo em prestações
¦ mensais. Ver e trr.ar â Estrada
I do Donde n? 1921 - Ilha

. do Governadcr. Corr. resp. H.
i F. OMENA CRECI 1415 - Ia.

BONS TERRENOS 
" 
-"Vendo Ri-

; beira, Jaguá,, Guarabu, Cacuia,
Freguesia. Tratar R. Anapori-,
405. fel. 3963104 - CRCCI

ILHA - Vdo. uinonl. terreno
Av. Parnnapuã, à vista 8.000
ou finando. Iratar 230-8647.
CRECI 3360. _ 

ÍÍ'ÍA —" Ros. duplex c/qar. [at.
var. 3 qts. sl. banh. em cot
dep. emoregada etc. Enlrrno 1
vazia. Apena» 35.000. de entr. |
O saldo em forma de 50 alu-
nuéls de 1.200,00 s/iuros o
l/cor. Ver c' Sr. Guerra da^
9 *s 17hs. Av. Paranapuã, 1101
c/6 - N. AbsalSo. CRECI 1085

Av. Nova Iorque, 71 - Don-
sucesso. Tel. 260-7323.

ILHA -• Freguesia. Rua Mamool
Matreiros, 397 — Vendo gde.
tes. tipo patacolc acabando de
construir c/2 garagens, iard.
varanda, 3 qts., __ sis.. 2 ba-
nheiros, dep. empregada e
gde. quintal. Preço como está
Apenas 35.000,00 de entrada
o -Í0 prestações de 1.5GO.O0
s/tur. e s/cor. Ver da» 9 as
17hs. N. Absalão. CRECI 1085

Av. Nova Iorque, 71 — Tel.
260-7323. Bonsuceaiu.

ILHA" DÒ GOVERNADOR - Baí.
galo. Um amor, Perlinho da
Praia. LUIZ BABO vende c/
3 ql9s„ s„ olc, 12 x 30. à R.
Dr. Manuel Marreiros n. 2.B57,
p/ CrS 162 mil. Hoie lei.
396-3221. ou 2a.-f. 232 086

LOJA VAZIA - R. B. Mesquita. |
195 iunto Pc- S. Pena - 126m2
— Financiada ou preço excepci- t
onal á vista. Tr. 222-3692. CRE-
Cl 295.

LOJA - 
*Vdo. 

c/ resid, 100 m2 ,
pira industria cu deposito, va-1
zia. finac. 75% s/ juros. Cha-
ves a R» Montevidéu 1286 sobr.
Tol. 2303791 PKATES CRECI
1081.

LOJA - Vazia c/ sobreloia li-
po úpt qualquer comercio. Ja-

-Casa 100m2 cenlro, car?paguá. Valorização super-

flCj. rápida. Ponto privilegiado a 5
minutos da Barra, Humberto
Colombo. CRECI 3257 - Fono:
392-0966.

LOJA EM MADUREIRA - Ven.
do, Rua Maria Freitas. 110 —
Loia E — com ou sem es-
toqu*^

LOJA - Vendo em Ram rs c<
2 moradias, grande terreno. R.
Cirdo.o de Mcra^i, 464, bam
fac. ALMIR 232-118S CRECi
1308.

MEIER - Rua Silva Rabelo, 18^
s^la 510, comerciai nova. Ven-
de-se facilitada. Ver porteiro.
Tratar Dr. Nilo. Tel. 224-4814.

PITANGUEIRAS - Casa t' 3
qls., «lão, copa, co*,, banhs.,
garagem olc. Viita p/ o mar.
Rua Bela Visla - 50.000 de
entr. Aceiio permuta como
parte de pagamento. Ver c
tratar R. Cap. Barbosa, 711 s/
212. Tal. 396C079. - CRECI
1176, Alzeir.

VENDE-SE aplo. 
" 

novo, frenle
praia, 2 quartos, sala e depen-
dèncias. Rua Adolfo Port;, 333.
Jardim Ipitongas.

VENDE-SE
terreno mais dois lotes
lacentes. 396-2045 2a. até 5a. I
\5J:Ll8h._senão 237-3603. i

Lojas, Escritórios
e Consultórios

Ã MARTIM JORGE Vendo ;
frente ao Porção 2 lojas e 3
andares comércio ou depósito. \
Av. Brasil 12467 loias l M lei. ;
237-2693_CRECI_3J7_5.

ATENÇÃO — Ramos ótimas loias '

próx. Av. Brasil. CrS 70 mil '
c/50% entrada resto 5 anos. ;
Tel. 225-1461. CRECI 286; |

BANGU - Av. Sta." Crui. 1015 l 9/12 horas
Vendo loja 5 x 12 - 2 ca-

sas, 2 qts., sobr., galpão 5
x 10 — Lote 10 x 60 vazias

Luiz - 264-4579.

PAGO A VI5TA - At6 100
mil roíid. ampla ou apto, gde.
quo tenha b;:tante ter. om No-
va Iguaçu, Mesquita, Caxias,
preferência no Centro. Inft. di-
ariamente c/ o prop, na GB.
Av, Min. Edgard Romero, 176
qr. 303 ou p/ lcl. 390-3897.
Em Nova Iguaçu, Av. Gov.
Amaral Peixoto 130. gr. 703.
Tel. 2596._

SHOPINO CENTER - Apto. põ-
queno vendo ou troco por
Volks. Av. Mal. Floriano Peixo-
io, 1480/608. Trai. portaria Bl. I

V EN DE. nõrrõnõTsVÍí~ãõla-
do da Prefeilun df Nilopo-
lis. Tratar Praça Nilo Peçanha
n° 67. Casa Sol nascente.

RAMAL DE
MANGAR ATI BA
COROA GRANDE . Vendo caia

praia q;9 sala corti, A visla
CrS 30.000 ou CrS 10.000 fací-
lilados- fritar tol. 238-8527.

PETRÓPOLIS,
TERESOPOLIS
E FRIBURGO

Centro — 3 min. de carro —

casa em centro de terreno com
7 586 mts2 - Varias benfei-
torias, pomar de frutas, pisei*
no o telefono. CrS 500 mil a
combinar, Pormenores e visi*
ias. Av. Fel. Sodró. 508. Tol.
20404 - CRECI 132 - 10a. -

Olimo_neg6clo.__

MANSÃO C. PISCINA: cidad»
40.000m2 parque, lago c/ilha,
áqua nasccnlc, campo fulcbol

gramado, viveiros, estufas, etc.
Tom 3 salões 5 quartos, 3 bans.
soe. otc. lux. mobil. o decora,
da. Casa dc cinema. CrS 460
a prazo. Chaves Av. Delfim
Moreira, 118 fcrciopolls.

NOGUEIRA - Melhor clima d»
Petrópolis, -ímpia rtsidencia ti
3 qtos., sala, cox», banh. ga*
ragem, varanda • dependen-
cias - Vende-so HO mil, fa»
cilila-l. parto. Vtr sábado •
domingo, Rua Forlaleia, 78, c/
o próprio,

PEDRO DO RIO - Vendo lin-
do caitelo em centro ter, ...
11 200 m2. var., salão c/ lar.
3 qís., bar., copa, aplo. .1
hóspede, cultura anlúnos, es-
trelitzia, crquidoas, fruteiras -

muita água. Tralar tel. ¦_¦¦-¦¦
42-7700 - Petrópolis. CRECI
327.

POSSE - Vendo, linda cas»
campo. confortável. grande,
junlo ao rio, c/ diversas ca-
choeiras, açude, usina c/ luz

própria, galinheiros, estabulo.
6 alqueires geom. frente .1
Estr. U. Industria. Aceita-se
imóvel como parte pagtP. Tra-
tar Potr-polis, tel. 42-7700 -

CRECI 327.

LUIZ BABO: 224-8238. CRECI I 
'•-.-."_- 

. _ ., ., .
,ht [CASCADURA- Consultório

[rrr; —-.—t. .! dentário amplas salas, RX, tur-
IlHA - Jardim Guanabara j,;nai cadeira motor, etc. Base
vende-se casas do iuxo e/l. 15 mil. Vendo. Av. Ernani Car-
3 qlos. 2 banh. e deo. compl. ^c%0 4.13.3.
e gar. Cen.ro de terreno. Visita 
Rua Correia o Císlrc. 134, Jai- ESCRITÓRIO MEIER - Vende-so

MEIER - Vende-se 1 sala com
banheiro cem escritório mobili-
ado, em edifício novo. R. Luc-
dio Lago, 126 s/ 311. Tralar
com o proprietário no local,
das 9 is 18 hs. Tel. 281-3576.

_CRECI_ 5a5-RJ.
MADUREIRA - Loia" 8 centro
comercial São Luiz Vendo a
vista. Te!. 390-7393 Walter.

230 0739 - Ivan - CRECI

.. 908,08, Renda Fam

222-4333 - 222-4424 excelente reVid. 3
- 252-8820. CRECI1 emb' '

2.060. (C

,53___
penha - vdo. propriedade c/3 I 2 996 66 Ver e tratar

casas, terr. mede 22.50m de |_ ¦
frente. CrS 45 do en:r. salde: I C/ COrretqr C5tr. d O
1.000 mens. s.'i. Trai. Av. Brás r.pnríf' n° 1 897 OU nade Pina, 110 Li R. Ponha. Tol. I lJenat- n 1-°'/ ou na
230-0739 ç/ ivan. creci 1534. : VIAAAP Av. Rio Branco

PENHA - Casa, iardins, entra', íci _.. nflO/'? Telsda do carro, 2 quarlos, sala,! |__ 9,r^-„ „„„' . 7.- .'
saleta, copa, otc. Entrada ter- ;
reno 2 lados, frente Rua Ingat
10B, fundos. Ru.i do Couto,
Av, Brasil. Ver sábado 10 às
13.

RAMOS — Vdo. casa vazia c/
4 qts. sala e dep. mais dep.
nos fundos. Entr. 35. mil jrest. comb. Ci:. Av. Brás de t
Pina, 25 5/ 203. Tel. 2600019. ¦
C<_.' ¦ 

RESIDÊNCIA NA PENHA — '
Vendo — Rua Leopoldin,. Rego !

| c/3 qts. sl. ccp:-coz. gaage. !
t ótimo terreno, etc. CrS 50 de \
l entr. saldo a comb. s/juros,
I Inf. Av. Brás de Pina, 110 loja
i R. Penha. Tel. 230-0739 c/AL- 

'

i ZEIR CRECI 1176.
TERRENO -: 

"Vdo. 
3 300.00 R. jcastro Meneses 350 T r . {

i 242-3827 CRECI 3584.
TERRENO JARDIM AMERICA - |

Vende-se 1 na Rua Charles j
Gcunond, quadra 11. Preço ur-
geme: 7.500. Tratar no Jardim j
América — Rua Jornalista Ge- i
ralrio Rocha 205 - Tel.
391-2335 - 391-6362 - CRECI I
1273.

VILA DÃ PENHA - Casa 
"ae 

tu-
xo 2 qts. sl. co . banh. gera- I
gem. Vende-se Pua Arari. Pr. I
75 mil. Ent. 30 mil, presl. 700
s/i. Trai. FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Av. Brás do
Pina, 96
260-7451
260-7191 - 260 0665 - CREC
1273

7

JARDIM GUANABARA - Cn.no-
apl oi. sla. qlo. banh. e coz.
cin cor até teto, área de serv.
e naragem. Todos de ftente.
Sina! 2 250, prest. 520, ronda
fam. 2.O30 ou a combinar. V*»f
Rua Gen. Bandeira de Melo 72

- Praia da Bita o tratar na VI-
MAP, Av. Rio Branco 156 qr
1302/3 Tols. 222-4333, 222-4424
c 252-8E20 - CRECI 2060. (C

JARDIM GUANABARA Apts.
prcn.es, super luxo, 2 qts.,
sl., copa, coz», banh., dep.
emp., garage. Prédio esquídr.
aluminio, fachada pastilhas.
Vende-se Rua Aureliano Pàncn-
tel, 122 apls. 101 e 202. Preco
B7 mil. Ent. 10 mil, prest.
816.00 p/caixa. Ver no local

Iratar fRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Tel. 260-7451

260-8919 - 260-7191 - CRE-
Cl 1273.

MACIEL vende Praia Bandeira.!
npt. 3 quartos, salão, clc. cens-
trução espetacular moradia ime-
diaia 15 sinal, restante sem
juros. Tratar Estrada Galeão,

Ponha - Tell! 2890. Tel. 396-2S32. CRECI 351.

2 60-89 19 -I
MACIEL vende prédio c/lo|a

muito grande onde existe já
em funcionamento churrascaria
com grande movimento e
"boite", mais 2 apartamentos
no 2*? pavimento espetacular
n.gócio. Tratar Estrada Galeão,
28W. Tel. 396-23S2. CRECI 351.

VENDO CASA - Rua Antònin
da Silva, 336, varanda, sl. 2
qts, banh. e coz. área c/tanq.
e entrada p/carro. 50 mil, snal
2 mil, 8 mil a cemb. Selda Cx.
584 mensais, decrescente. Cha-
ve D. Maria, casa dos fundos.
391-0497.

VENDE-SE 3 casas. Rua Piricumã
122 Brás de Pina motivo trans-
ferência. Luiz no Ic...!. •

FIRMA INTERESSADA na compra
de terreno com irea aproxima-
da de 3 000m2 entre as regiões
de R<-mos e Guadalupe, de
preferência próximo Av. Brasil,
acena propostas que deverão
ker tratadas com Sr. Cláudio
psios tel, 222-9200 o 242-0779.

HÍOlENOPÒÜl""- Residência d.
luxe. Viiia, terv» para Coií-
gie. Clínica eu moradia. Nova.
Terren* d* 1.200 m2, (00 n>2
de area de cer.it.u' o. Acaba-

manto Inigualável, t-reço 
400.000,00 c/ 100.000,00 de
entraria e o salde linanciado
em 5 anot, tem correção, inf.
PAN - IMÓVEIS. Rua Mar.
quê, de Abrantes, II. Telefo-
ne: 22S--.64 ite 21 ht. eu Rui
México, 119, Gr. 801. Tel.:
242-703». CRECI .-308.

HIGIENOPOLIS - Vdo. excelen-
ím caiai c/iolâo, 2 ou 3 qto..
dep. empr. quintal e garage,
Entradas a partir de 35,000
c/l.000 p/mês. Tratar à Rua
Darke de Maios, II6-A. Tels.
230-1906 e 280-3148. WALDIR
ISRAEL. CRECI 137?.

JARDIM AMERICA - Vende-la
2 (duas) casas ótima locali-
zação, pela Caixa Econômica,
Ru«_Frani Llstt. 301,  

JARDIM AMERICA - Cas_~"d'u-
plex, superluxo, 3 qts. 2 sa-
lôes, copa, coz. 7 banhs. d?p.
comp. emp. garagem, Vende-se
Rua Padre Boss. Pr. 140 mil.
Ent. 40 mil, prest. 1 mil s 'j.
Trat, Jardim América — c/
FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS
LTDA. R. jornalista Geraldo
Rocha, 205 - Tel. 391-2335 -
______ --CRECI 1273^

JARDIM AMERICA, u7n~ lerreno
_ Rua Atilio Parim n° 534. Pro-
co Cri 12.500,00. Tralar pelo
_lol._243^2062 Sr. AMARAL._
JARDIM AMÉRICA - Vendo

ce.a nova, de luxo, p/ Cx.
COPEG, B. B. o particular -
Ru» Franz Schubcrt ri° 163.

VISTA ALEGRE - Vendo ótlm:
reiidência c/3 qts. sl. copa,
cozinha, banh. entrada p/carro
etc. centro de terreno terafc-he,
etc. Cr$ 40 de entr. saldo a
comb. s/juros. Tratar Av. Brá,
de Pina, 110 loia - R. Ponho.
Tol. 2300739 c/AUEIR CRECI
1176.

VIIA PENHA - R'. Émilio Miran-
da 188 o 188-F, 2 casas moder.
nas acabamento alto luxo,
novas e vazias, vende-se tudo
C/50 míl o saldo 100 om 3
«nos. Sr. Chaves Av. Antenor
Navarro_99 TeL 260-870a.

VILA DA PENHA Vdo. casa
cf sl. gde. sta. 3 q. toda em
sint. copa coz. ban. emp. enl.
de carro — Sultana, 65, — Ent.
60.000,00.

VENDE-SE casa na Rua Tonen-
te Araquem Batista, 77 4
Penha — c/ 2 quartos.

VENDO casa, 
"bairro 

Vi»la Ale-
qre. Cordovil, 65 mil. Entr.
35 mil, rest, a comb. Chaves
na Rua Nove, if 65. Telefona
265-3564.

GOVERNADOR
| E PAQUETA

JARDIM AMERICA - Vendo
casa da laje eni terreno de
10x30 -- vazia e/2 qls. demais
dep. entr. p/carro, ele, Cf$ 15 !
de entr. saldo CrS 500 mensais
hl iuros. Tratar Av. Brás de
Pina, 110 loja R. Ponho. Tel.
2300739 c/ALZEIR CRECI 1176.

I, CARVALHO- Vende centro
Penha, ótima casa vazia, laje
nova, 3 qr_,, salão, copa-coz.,
!8.n2, banhi quintal, garagem,
Ent. 20.000, saldo 40 meses s/
juros. Tr. P. Cardoso -íe Mo»
róis, 96 s/203 - CRECI 3720
- T. J260-O209.

LUCAS- Vd,' terreno 12 x 
~5o',

rua calçada, água e lu?. Rua
Iranduba, 358. Foc. c/ 10 mil
o prest. 500. Tudimoveis, Rua
Ibiapina, 193 lcl. 230-2399.
CRECI 751.

OLARIA - R. Dr. Allredo Barco-
los n° 367 — Vendo terr. I -

(12X44,40) c/ 2 casas antigas - : ADONAI VENDE IlHA GOVER-

MACIEL vondo no J. Guanabara,
ótimos aptos, para moradia
imediata, 2 quartos, sala, de-
pendências completas e garage
-pena*, 10 mil sinal restante
financiado sem juros à Rua
Mangalo 612. Tratar Estrada
Galeão, 2890. Tel. 3962002.
CRECI 351.

1271 - J. Bilülo

CORRETA IMÓVEIS vende exe.
Res. .'.00in2, 5 qls., lei. 2 pav.
loc_l p/piema fin. 50 meses %t
ent-, ou a comb. Int. 235-4229
e 235-4275 CRECI 31.

CASA NOVA - Vendo 3 ais.
s~I5d 2 banh. sociais copa ccz-
saião recreação, etc. aceito Cx.
R. Pinto Auboim ,475.

CASA LUXO - Nova, S qtl. -3
banh. 2 sis. garagom p/3 car-
ros. .Aluminio e vidro rayban.
Jaime Ovale 2-11 - Ilha
255-2377.

DENDÊ'- terreno 10x46. Vdo.
na Rua Frank Garcia, junto 54.
Financia 50»,.. VITAL SILVA
- 252-0373_r.CRECI loa

q. arm.
. banh.

compls. garage 2 carros, dep.
emps. vasto terraço, quintal,
centro terreno, junto Praia Ban-
deira. Vendo Dr. Rodrigues.
256-5430. _

ESPETACULAR 
""casa 

- 2 ond.
3 quartos parquof sinteco —
mármore ;ala e salio jogos --
Rua Mangaló 720. Tralar toi.
235^4511 -Facilito.

GOVERNADOR - Vendo casa
piscina, salão, 2 q. copa arm.
emb. banh. cor, dep. emp. 2
gar. R. Marapelá, 40: Prop._

IlHA GOV. - MONERO - Ca-
sa duplex, super luxo, 3 qts.
2 sis. 2 banhs. copa, coz. ga-
rage 2 carroí, lavanderia etc.
"(¦»de so Rua Hf:a. Pr. 260
m:|. er* EC mü, saído 60 me-
ses s/i. Tratar FRANCISCO
XAVIER IMÓVEIS LTDA. - Av.
Brás de Pina, 96 loja - Pe-
nha. Tols. 260-7451, 260-8919,
260-7191 e 2600665. - CRECI
1273.

I, GOVERNADOR - Excelente
caia c/sa 15o, 3 quartos, l suite,
copa-cezinha, armários embuti-
des, lavanderia, «Mc. R. Aristar-
co Ramos. Ent. 60.000 saldo
em 5 anos, marcar visita te!:
2.2-6465. CRECI 1.450.

IlHA DO GOVERNADOR -Vrio]
belisiinas casas novas, supsrlu-
xo c/condução e comércio à
porta c/gãrage, jardim, 3 qtos.
sala dep. empr. Aceiio B. do
Brasil. Entr. a pailir dc 30.000
cVl.OOO p/míí. Tel. 230-1906
o 280-3148. V/AIDIR ISRAEL.

J-0FCI 1379. _ 
ÍLÍ.A - JARD. GUAN. Velo!" bela

casa recém construída c piscina
B vista p/mar, salão, 3 qtos.,
S ban. coz., dep. comp. emp.
garage e enorme lerreno c/jar-
dim. Ver qualquer hora Rua
Quirino Sanios, n° 396, tratar
.'propriet. Tel. 225-2362 --
252-6268 - Av. Ailo. Barroso,
22'504 - Preco CrS 280.000,00
à combinar.

me Ovaie 92. Rua M-.cari 195'
e 205. Negócio cpoitumdade. i
Tralar prepr. Tc!. 231-1678.

JAHDIM GUANABARA" - Casa ]
alto luxo 3 q. suíte banh. co-
pa cozinha, salão, salão de fes-
ta gsragem díp. emp. comp.
quintal R. Bom Retiro 135 -
Tr. 285 0723 234-1022. No lo-
cal.

JARDIM GUANABARA - Torre.

c. propriedade ou aluga-se, ; MEIER
d e corado, mcbí'Íado, atape-
tado, te!., ar condicicnarlo.
Xu»u beleza. V. Trat. c' pro-
prietário Sr. Pin.s 249-8060.

GRAJAU' - Loia e »obreíoja -
área 500m2. ar. loca.ão, prédio
recuado com _ stacionunonto,
ótima esquina. Vende-se
500.000 a combinar. Rua Bario
Mesquita, 944. Chaves local de
10 às 18h. 231-0804, 252-7956.
231 0994^- CRECI 232^

IlHA DO GOVERNADOR -

R. Nambi, 91. Vendo casa sa-
Ia, varanda, 3 q., 2 bõnhs.
coz, 2 q., empr. e mais um | m
aoto. indep. em terreno 18
35. Cri 120 mil

Ia. locação pomo

ARARAS - Vendo, linda casa
cnmpo, centro ler. 5 000m2, ,
piscina redonda, de azulejo,:
muita água, 3 sis. 3 qs. c/
arm. 2 banhs. campo voli. i
iardim, luz. Tratar tel. 42-7700
- Püropolis - CRECI 327.

APARTAMENTO - TERESOPO- I .
LIS — Centro, sala, 2 qtos., |
e demais deps. movo. Preço ...
CrS 45 000, bom facll. ROSA >
FILLER (CRECI 9). Av. Lúcio
Meira, S34. Tel.: 2-0641 (incl. j
sab. e dom.)

APARTAMENTO"""- TERESOPO-
LIS, alio, frenl», mobil. sala,
qto. ele. Proco 25 000 bem PETROPOIIS — Vendo, mansão
facll. ROSA FIUER - (CRE- _/ 3 salões, 6 qs., 4 banhs.
Cl 9}. Av. Lúmo Meira, 534 * grande piscina iluminada, ca-
(Incl. sab,_ e dom.). i fa hospede, estabulo. ter. ...' 
„"„""_„ 

'" : 
30 000ni2. mr-lhor bairro. Tra-

A PROPORÇÃO que posiuim.. ,ar ,„, 42-7700. CRECI 327.
mais agudeza dc espirito, achn

PETROPOIIS - Vendo. Valpa-
raiso, resid. c/ terraço, 2 sa-
las, lar. 3 qs. bsnh9, quar.
to ho.pedc, depend. empr.
ter. 1 306m2. Aceita-se peque-
no apt° em Pttropolis como

pane pag. Tralar lei.: 42-7700
- CRECI 327. .

CrS 150 mil a prazo. Ver
tratar diariamente no local.

Frente p/duas ruav
Visra p/o mar - 16,00 mts. de
frente p/Rua João Vinelli e
12,00 mts. de fmi. p/R. Cabo
Frio - 520m2 - Ver e Tralar
R. Cap. Barbosa, 711 s/212 -
Cocotá - Tel. 396-0079. CRECI
1176. Alzeir.

JARDIM 
"GUANABARA 

- Vendi
casa ampla 2 quartes, salão
dep. emp. garagem e apto.
conjugado. Centro terreno c/
jardíni. Bom preço facilitado
c/p^cprietário Gasp3r Maga-

hães, 116.
JARDIM GUANABARA~-\.~terr.

12x42 c/frente p'duas r. preço
á vista 25 mil o Ant? Luiz. Av.
Pres. Varqas n9 529 s/__2 fe.
222-4168. ,ÇRE-I___057.

JARDÍM GUANABARA 
'"- 

Casa
nova, c.' vista deslumbrante

baia Guanabara. 3 amplcs I XÃDÒ DA CASA DA BANHA'-

comercial. R. Dias da Cruz, 203
Is. 6, 7 e 9. Finan. s/ iur:s.
Inf. 229-1841. Villela CRECI
',225.

OCTACILIO vd». tor. urgi. no
centro comercial do Cacuia
dando p' lazer <i lojas e 60
salas, abaixo do preço real -
Plano. 20 x 45. 900 m2. Infs.
dem. a dom. na Praia das Pi-
tangueiras n? 7. Tel. 396-3490
CRECI 1 691.

PIEDADE - Loio vazia. Vende
Rua Torre; de Oliveira 261-A.
de esq. _¦ 140 m2. Eni. 30

est. 2.000 p/m s. i. Tot.
00 mil. Tel. 234-2831 dos 8

12 hs. CRECI 2240.

PETROPOIIS - Vend--sc ca-
sa. íamilia tratamento. Cen-
Iro da cidade, com 24 peças,
serve para laboratório, escrito-
rio etc. Telefonar para 
225 3879.

. RAMOS - Rua Cardoso de Mo- ,
mcs. vd. loja e aparto. 3 qts. j
sl. coz. bh? juntos ai sep. Fte.

! est?ção. enfreoo vaz*os. Tudo ,
! c'70 mil. TUDIMOVEIS - R. j
, Ib^.pin- 193 - 230-2399 -
I CRECI 751.
| SAÍA 20m2'c/. banh. Ia. loc.
| (com. res.) 30 fin. 25 vista, ac.

i 
""»i"¦_,;¦_ 

n Cl.,. j B.B. Conde Bonfim, 10 - 211. :
Lopes 671 «sq. D. Clara, o5s.540B NEILY CRECI 171.

mos mais homens originais. E'
muito fácil o sr. dar uma de !
original. Imagine que estamos !
vendendo bcatissimo uma casa I
prontinha, nova, com jardim,
salão, sala, varanda, 3 quarlos, [
2 banheiros modernos, capo, |
coz. lavanderia e quintal enor
rne. Anote: Rua Baroneza, 29, j
ao lado da Praça Marcilio Diris, I
bem no ciracão de Friburgo. j
Chave no local o dia todo. ,
Trale c BUENO MACHADO. R. !
Barão Mesquita, 398 A - RIO | _______

. CRECI "6 ; PETROPOIIS (ARARASI - Ven-

CASA - TERESOPOLIS - Alto ¦ 
f3sf 

,er/en°, 
f, 

,Í„50_„T»"
. • • fr» nte o/ Eiif-ida *i^ Araras.sala, 2 qto,., gar., piscina. - ; ' - « ^ 

d„„,,.do. Acoito „,„;
sauna. quadra _l esportes - ,

tc...L-. d?..'-_!s „.ele_-)- 10S.A ! Imóvel na GB. Clóvis 222-1309.

PETROPOIIS - Vendo, cenlro
tor. plano c/ 900m2. rosid. c/
var. living c/ lar. sl. almoço.
3 qs. c/ arm. 2 banhs. coz.
depends. Aceita-se imóvel no
Rio como parte paql9. Tratar
tel. 42-7700 - CRECI 327.

FIllER (CRECI 9). Av. lúcio i
Meira, 534. Tel.: 2.0641 (Incl. | PETRÔPOLIS - \rio. ou troco

quartos, 7 banheiros sociais
copa cozinha, garaqem, qrando
terraço, c/ piscina, oreço CrS
260.000.00 podendo aceitar
Caixa c/ sinal de Cr$
10.000,00. Ver à Rua Qui'i-o
dos Sanios 216 tol: 231-1639,

_245-3583. 7

L. CARVALHO VENDE - Bairro
novo Olaria. Linda residência, S
Ia. locação, 3 qts. salão, copa, j
coz. azul. até o teto, 3 banhs. j
sociais, terraço V0m2 coberto, ;
todos cômodos c/arm. emb. !
geragem, fa<:h. pedras, pintura 1
óleo, escadaria eni mármore, ]
câmara frigorífica. Tr. R. Car-
doso do Morais, 96 s/203.

_CRECIJ720. T. 260-0209.

MACIEL — Vende ótimo terrenj
J. Guan-ibara plr.no 600m2 35
mil sinal restante sem juros
pronto construir, Tralar Estrada
Galeão 2390 Tol. 396-2882.
CRECI 351.

MACIEL -; Vende no J. Gua-
nabara espetacular rasa a Rua
Jorge do Lima 191 3 quarlos
grandes salão grande garagem
r/'dependências lavanderia etc.
Tratar Estrada Galeão 2890.
396-2882._CRECI 351.

MONERO -Vendo casa c/3""nls.
sla., cepa, coz. etc. 50.000 Je
entr. Saldo a partir do 1.000
mensais. Aceito oferta. Rua Au-
vérnia. Ver e tratar R. C?.p.
Barbosa, 711 s/212. Tel.
3960070. CREC1J1_76^ AL7.EIR.

MACIEL-, r».Vende no 
"Mcnerí

dois lotes de terreno juntos
ou separados ai>cnas 5 mil
sinal cada lote restante financ-
ado wm juros, Tratar Eslpacta
Galeão 2890 Tol. 396-2882.
CRECJ 351.

TERRENO - Vende-so, 875m2,
esq. Estr. Tubiacanga com R.
Bardaria {Moneró). Inf. tel. . .
396-2301.

JACARÉ' — Rua lino Teixeirr..
355 loia - Vende ;e c.-m 3
portas 42m2, CrS 35.000,00. Fa-
cilita-se. Tratar cem 5r. Walter.
Tel.: 222-2592.

LOJAS prontas no melhor pon-
to de Madureira - R. Domin*
gos
iunto viadulo o ponte, peque ...
na enlrada saldo como alu .uel, VENDE-SE a Rua Conde do Bon- ;
ocupação imediata, v.r local, i fim. 380 - loia 39, ótima loja |
trai 222-3692. CRECI 195. p-ópria P'' bcutique. Acc ta .

oferta. Chaves no locol com |
o Snr. João José da Silva

sab. e dom.) — Obs. Preço ...
CrS 75 000,00 facilitados.

CASA - TERESOPOLIS - Prox.
rela, salão, 4 dorm. 2 banhs.
arms. emb., deps. empreg. o
gar. piscina, quadra p/ espor-
tes, etc. Preço CrS 120 000 —
Baralissimo). ROSA FILLER -
(CRECI 9). Av. Lúcio Meira, ...
534. Tel.: 2-0641 (incl. sab. •
dorn.).

CORREAS, casa vazia, 2o., sola.

p/ap. Av, Atlant., frente, óti-
ma c/ campo, com g. living,
lareira, s. jant. 2 b. soe. 3
qtos. coz. c. caseiro, cm mag-
nifico terreno 3.000 mts2 c/
telef. m. fruta, mais mina dá-
gua própria em terr. mais 240
mts2 cond. à porta. 2m. do>
centro. Inf. 2 5 6-1780 -
256-3322 - 267-1607. Neg. dt.

dõ «3
os. r-r.-U

Vondo indústria mármore com ;
loja e oficina, serve p/ rep. i
He Volk- ou agência de auto- I
móveis no melhor ponto de !
Coscadura. Tratar tels |
249.1448 o 256-7838.

VENDO - Av. Braz d
um prédio com 12 saias. Ve'
o tr.-.tar no local. Tol. 392-3.74.
Fica bem junto a Praça do Car-
mo.

Pina 966 I _2_J '

PETROPOIIS - Vendo
.......... „...-,., .na Mescla, sala, 2 qtos. _.
noval financiada, chave no 77 com!,• coz- água própria e dj
do R Joaquim Zeforino. | ["_ 

Preço 60 mil a "mbinarj
' Visitas c/ Ferreira. Tel. 42-169£r

(CPECI 219, 10a. Req.l.I C. MACACU - Vendo com p
! quena entrada casa dequena entrada casa de vera-, -,..__;v.«rrí —.,'"_. 1

nei:> todo conf.rto, luz o água! PETROPOIIS - Vende-se uni
- Tratar cem Sr. Jozelio, tel. ] °<m° •'P,°- °_ 'ren,c;„Çu„ '3

CLASSIFICülDOS DO
ESTADO DO RIO

281-8005,
CASA DE CAMPO 

"- 
Tenho 

'

casa de seus sonhos, pertinho
[ de Teresopolis. Excelente ne- j
\ gócio. Ver e tratar com Ne- ;

guinha na Parada Modelo.
CASA — 3 qlcs., sala, col, ba-

: NITERÓI E
SÃO GONCALO

AlO - NITERÓI - 2 casas
conf. água nascente, lux, —
prox, Lgo. da Batalha e das
praias, terr. 40 x 150, culli.
vado, 40 000 fin. 245-6915 -
225-1114. CRECI 48. _

ACABAMENTO DE 
' 

LUXO" EM
ICARAI - Prédio pronlo, so-
meníe 3 apartamentos por an-
dar, à Av. Estácio dc Si, 360.

NITERÓI - R. Gal. Castrioto 207
Vendo duas cosas 3 quartos

írca do I925m2 Preço CrS 40
mil a vista e saldo comb. Ver
local Tratar Sr. C a m a r a
256-2989 j^HS-L3!95-

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
AERA 406. 860,Ò0m2. Vende-so
com pedreira Tratar Av. Getúiio
Moura, 856. Mesquita. Est. Rio.
Fone Mesquita 7135.

nheiro, apto. hosp. comp. g.v PETRÔPOLIS
ragem. Terreno de 2 000 m2
iardim, CrS 90 000,00 com ..
CrS 30 000,00 rest. em 40 me.
sos l/j. HÉLIO - Av. J. J.

! Regadas, 128 - CRECI 3 194.

FRIBURGO - MURI - Ótimos
lotes, bem financiados. Opor-
tunidade. Poucas unidades dis-
poniveis. Inform. 257-2555 --
2550574 - CRECI J394.

FRIBURGO 
"- 

SANS SOUCI . -
Vendo casa 5 qu.. salão, 3

do Maio n? 136 anis. 102, dep,
2 salas, 3 qlos. 2 banh. copa
e coz. dep. de emp. garagem.
Preco 90 mil, c/50% à vista

e o rest. até 60 prest. T. p.
visita no local e tratar c/ Fer»
reira. Tel. 42-1898 (CRECI 21»,
10a Rca.l.

A só 6Õ0ir.t_.
dos 3ó cds. de apts. na R. Te*
resa do BNH terr. c/5.8O0m.
p''205 apts. dominando a baia
da _._è__í____d__i-_-_-_

PETRÔPOLIS - Casa em prédio
próx. Estação Est. Ferro. 3 sa-
lões, varandas, 12 qtoj., 12
bsnh. Anexo com casa caseiros.
Terr. 20 mil m2. ALVARENGA
267-4607 - CRECI_lj395.

Terreno 34 mil

banhs., varanda, centro terre* 1
no - Tol.: 247-2961.

vazias — 65 c/ 25 de enl
prest. 1 000 s/iuros. Trat, Av.
Bris de Pina, 110 L|/R. Ponha.
Tel.: 230-0739 - Iven - CRECI

_1534. _
OLARIA — Casas amplas 2 qts.

2 sis. sinteco, coz. e banh. cor,
mais depend. qt/sl. coz/bh.
Rua Comandante Abreu, 179.
vd. fac. chaves Tudimoveis.
Rua Ibiapina, 193. Tel.: 
230-2399. CRECI 751.

100 da

OLARIA
bairro -
mentos,
nheiro.

- No melhor ponto do
Vdo. casa, c/2 pavi»

salão, 4 qtos. 2 bfl-
dep. empr. e garagfi,

NA0OR - Anto.
praia da Bandeira c/ vista p/
o mar, 2 q., sala, dep. em-
pregada, 1 a. locação, vaga
para carro, playground. Rua
Castelo de Tomar, 70, apto.
201. Chavei com o porteiro.
Pr. CrS 80 000. Enlr. 35 000,
saldo 30 meses. Tr, tel
391-4094 ~_CRECI 2 031.

ATENÇÃO — Compro p/ clien-
tes em toda a Ilha. Aptos, to-
sas, terrs. Avalio s/ despesa,
p/ V. S, Infs. domg. a domg.
c/ OCTACILIO IMÓVEIS
Pr,i ia das Pi tangueiras, 7
Tol.: 396-3490. CRECI I 691.

IÇADOS
•»

50 mil entrada, saldo em 50 í (Diplomado p/' PUC. creden-
meies s/juros. Trator Ru,-. André
Azevedo, 119. Tel. 2308647. i
CRECI 3360.

OLARIA - Cosa de luxo'c/2
qtos. salão copa coz. e banh. j
c/p, vilrif. e azulejos alé o
teto garagem e terraço coberto I
dep. com,.. Ent. 35. Trat. Rua j
André Azevedo 119 — Tel.
230-8647 CrJECI 3360.

ado ito. CENPHA!-

APARTAMENTO - Vonde-so _ ;
R. Colina, 5 / 202 (J. Gua-
nabara), 2 qtos. (arm. omb.)
sl., demais depends. compl. a
garagem privativa, ótimo pon»
to. Fin.it.cio Caixa — Entr. 18
mil, 800 mensais, Ver no loc.il
infs. 1,1.1 225-4689 - CRECI

1 487.

21 AGENCIAS
PARA
SERVI-LO
JORNAL
DO BRASIL

de financiamento para tornar
mais fácil, a compro de seu
apartamento próprio com sala,
2 ou 3 quartos, demais depen-
dâncias o qaragem. Sinal de
CrS 2.310,00 e o saldo financi-
ado pela Caixa enl 20^ anns
como um aluguel. V. só não
compra, se não quiser, porque
é moleza mesmo. Ver para crer
no local alé òs 20 horas, ou
na MESON ENGENHARIA, Av.
Amaral Pe xolo, 207 - Sala
1609. Na GB: Rua Senador
Manias, 20 - 59 - Tels.:
252-1739 e 232-8750. CRECI:
903,

CORRETA IMÓVEIS vende Ica-
rai, ap. duplex, 130m2, 3 qts.
2 salas, depend. 80 mil. Inf.
235-4229 e 235-4275. CREG 31.

CORRETA IMÓVEIS vendo res.
380m2, superluxo, 2 pav. Saco
S. Franc. Frente praia. Inf.
7.35-4229 <• 235-4275. CRECI 31.

ICARAI - Vend- apto. 2 qfs.
s/l revers. salão banh. soe.
serv. coz. Area edifício c/play-
ground s/festa. R. B-ilisárío
Augusto Ia. q. praia. 62 mil
O30 entr. financ. em 40 meses.
Tel.: 22181.

ÍCARÀI - Vendo-se aptÇ. o
Praia dc Irarai, 297 apl? 903,
edf. Maria Quitaria, Com 2 qts.
sala, 2 bnnh. sociais, depen.
empg. Preço à vista CrS
150.00,00 cu em troca de
ações do B. Brasil, Petrnbrií.,
Vale ou B. Ncrdcsle. Tralar pe-
lo rol. 2680592 e 268-0343. Sr.
Prata;

ICARAI - Vendo limo apto.
de sl., 2 qtos., deponds. de
empregada e/ garagem nn
Rua Miguel de Frias, 187 —
403 -_257.5616J2a.felra).

ICARAI -"*%.'3 qls.. tl„ dep.,
68 mil, c/ 20 mil entr. rest.
1.000, .' mos - R. Mrriz o
Barros, 354, ap. 302 - Alugado
s contr. - Tol. 265-6984 -
CRECI_29K

ICARAI ¦.— Vendo ótimo eptí
sala, 3 quartos, garagem
85.000.CO, Moreira Cezar
129/901. Tratar Rio 247-8669.
Josué.

LOJA — São Gonçalo — Vende-
se prédio com 450m2 no me-
lhor ponto comercial. Te I .
_87-3986.

NITERÓI — Agora com a ponte,
p/construir ou emprego do ca-
pitai, £2) terrenos no Saco de
São Francisco, c/7222m2, junto

; ou separados, poimulamos tam-
•. bém por imóveis Cr$ 25
i mil cada, entrada fac, CrS 10
! mü. Plantas. folos, visitas,
i Pompéia Av, Rio Branco, 123,
; ci. 1110 leis. 2 3 1-08-14,

..3]-2344. Atendemos lambem
' sábados e domingos. CRECI' J-3_5- _

NITERÓI" IMÃ" PRÁÍÂ -'- Vendo
| apto» de 2 qts., etc. vazio -

Tel. 248-1329.

Reformulamos nessses planos j CAXIAS — Vendo 2 casas bairro
25 de Agcslo. Uma 2 qtos. 2
li, 2 banh. copa-cr.z. clc. Oulra

J_qlo._K\_Piaui, 250.
CAMPOS ÉLISEOS - Vdo. Arca

plana c/3 frantes 35.000m2
junto Pclrobrás. Tom água e
luz. Base 30O mil fin. Inf.
257-8861. Batw.i_CRECM90.

CAXIAS - Vendo Estr. Rio-Pe-
tropolis km. 4. Terreno esq.
800 mi murado, <mtre 2 gran-
des industriais. Ótimo p/ ou-
Ira 7 casas vazias -"232.6639.

CAXIAS —¦ V. prédio loja 160
mis. 3 aps. 2 qls. s. loja
vazia, ponlo de mercearia,
pr,ço barato ou alugo a lo-
ja Av. Raimundo Correia n°
289, c/ D. Dorvalina. Tratar
265-2993_ Silvio.

ÒUQÜE DE" 
"CAXÍAS 

- Contri;
- Vendo casa - Rua José
áa Alvarenga, 562.

GRAMACHO 
"- 

Vende-se 1
casa com 2 quartos. Tralar
Av. Darci Vargas, 105/134 -
com Sr. JORGE ou Rua An-
dradas n?_153_--_GBi_

HOTEL - Prédio - Vendo ou
alugo. Trat. R. Abdala Naja,
104. S. J. Merilj.

VENDE.SE terreno de esquina,
São Mateus, Rua Olimoio da
Fonseca 277, tr„tar 242-1207 ou
242-1414 Souza Nelo.

VILAR DOS TELES - Vdo. ter
reno de 24x60 Av. Fres. Lin-
coln frenle ao nÇ 94, Ti. R.
lemos Brilo, 327 Quintino. Pe-
reira. 249-8691; CRECI 1341.:

NOVA IGUAÇU
E NILOPOLIS
ATENÇÃO -: Enlre NilópollS; o

/VWsquit.i. Vendo na estação de
Edson Passos a pes. mts. do
Colégio Roberto Silveira. Ot.
resid. ler. Preco 35 mil c/10
mil de enlr. s/de 25 mil em
presl. de CrS 350,00 c/var„ sa.
lô, 3 qls., banh., copa-coz,
demais deps. Diariamente à R.
Cordura n9 542, Saltar no 58
da Av. Nicéa c/o proprietário. _

CASA - Vende-se em Nova
Iguaçu, toda murada de esqui-

na ou Iroca-se por casa na
Guanabara. Rua Laura n° 99.
Ônibus Caçula, Auslin, saltar
1 ponto ont es do conjunto
Compactor. D. Ruth.

NILOPOLIS - Vondo maqnificos
terrenos água luz tol cond, na
port, r. calçada com ou sem
entrada. R, Batista das Neves,
l_500_esq. Mirandela CRECI 95!.

NOVA IGUAÇU - Caso sobrado-
da R, Alfredo Soares. Vende-
se à vista ou financiado —
IMOBIL EMPREENDIMENTOS

I 11DA. Av. Mal. Floriano Pci-
! xolo 2037 CRECI 2558.

GUAPIMIRIM - Raiz da Serra
dc Teresopolis, troço ou vendo | p.TROPOLIS?- Magnífico terre
linda, e confortável casa estilo ! __o c/óg0 mi| m2 em Pedro do
americano, para pessoa de bom j -^ frent0 p.<rua calcada e luz,

l junto a antiqa estação da £V.
do Ferro. 267-4607. ALVAREN-

PETRÔPOLIS
m2 frento. Ideal p/clube, con-
domínio, colônia féri« ou
sitio. 267.4607 Alvarenga.
CRECI 1395^

PETROPOIIS -
no c/680 mil

gosto. Jardim, pmcinha_ p/
criança, pequeno pomar, água,
luz, fone. Aceito troca por co-
bertura ou casa na GB. Valor
CrS 130.000,00. Tratar Rio . .
267-2429. Qualquer hora. Mos-
mo valor.

GUAPIMIRIM - Raiz da Serra
de Teresopolis, troco ou vendo
linda e confortável casa estilo
americano, para pessoa de bom
gosto, jardim, pracinha p/
criança, pequeno pomar, água,
luz, fone. Aceito troca por co-
bertura ou casa na GB. Valor
180 mil. Trator Rio 267-2429
qualquer hera. Mesmo valor.

IMPERIAt-S.ADMINISTRAÇAQKE
CORRE1AGEM LTDA-, Av. Pau-
lo Barbosa, 147 sl/7, tel.
426029. CRECI 276-RJ. Vende
apto. P. Ypiranga c/3 qt. sala,
dop. emp., garagem, linda vis-
Ia.

IMPERIAL -' ADMISIRÁÇÀO E |
CORRETAGEM ITDA. Av. Paulo ,
Barbosa, 147 sl/7, lcl. 42-6029. !
CRECI 276-RJ. Vende essa cen- |
tro c/2 sis,, 3 qts., copa-coz.,
banh. 60 mil.

UNDA casa centro jardim plano
todo arborizado c/2 salas, 3
quartos, 2 bans. soe, dep. etc:
Casa p/caseiros. Deixo móveis
e telefone. Impecável. Urg te.
Chaves Av. Delfim A*,orcira, 118
Tercsop.

LINDA casa centro iardim plano
todo arborizado _,' 2 salas,
3 quartos, 2 banhs. soe, dep.
ele. Casa p/ caseiros. Deixo
móveis e telefone. Impecável.
Urgte. Chaves Av. Delfim Mo-
réiraj 118, Teresóp.

LAGINESTRA -....Teresopolis -
Casa na Rua Pde. Anchieta —
c/ varanda, sala * living, 4
qtos., deps. compl, e garagem

Visão panorâmica. Cr$ 165
mil tf 50% em 2 anos. Infs.
na Av. Fel. Sodré 508 ¦ CRE-
Cl 132 - 10o.

LAGINESTRA --" Teresopolis -
Araras — Super terreno tf 3
frentes c/ orca de I 130 m2
por 45 mil com 50% em 18
meses s/ juros. Não porca —
Olimo negócio. Av. Feliciano
Sodré n9 508 - CRECI 132

10a.

LAGINESTRA"""-" Terosópcfli -
Defronte ao Golfe, casa com
sala, 3 qtos., 2 banhs. so-
ciais, copa-cozinha, deps. de
empreg. abrigo p/ 2 carros.

piscina infantil, terreno
c/ 1 106 m2, lindas plantas
ornamentais, Cr$ 160 mil tf
50% em 24 meses, \f juros.
Rara oportunidade. Não per-
ta -- Av. Feliciano Sodré SOS

CRECI 132_- 10a.
LAGINESTRA -Teresopolis -
Apto. cobertura, 2 sis., 2 qts.
2 banhs. area e coz. Mobi-
liado, gelad. lustres ele.
Cr$ 55 mil. Entrada do 20
mil, saldo 2 anos. Infs. na

Av. Foi. Sodré, 508 - CRCCI
j 132 - 10o.

GA. CRECI 1395.

PETRÓPOLIS - Resid. cm Ital-

pava c/sala, larr.i:.-. 3 qlos
c/arm-, 2 banh. Piscina c/apv
relhí.-gcm completa, «alas de
saunas c duchas, vestiários pa.
sras. e pa. cavalheiros, salão

pa. iogos, bar e tel. Casa de
caseiro c/sal,., 2 qtos. c dop.
267-4607 ALVARENGA. CRECI
1395. 

QUITANDINHA - Vondo exe.
casa, 3 quartos, salão c/lareira,
demais dep., garagem. Tcrren»
32 X 42. Av. Amaral Peixoto,
242. Ver domingo 9 às 12 hii
hl intermediário. Tralar 2._-F
2560046.

TFRESOPOL1S - No alto Ruo
Oliveira Botelho n9 100. Ven-
de-se apartamentos n9s. 108 —

205 - Tratar com porteiro.
TERESOPOLIS" (Alto) - Vonde-

se ap. frento sala 1 quartos,
sala, almoço, vaga garagom,
todo mobiliado chavos porloi.
ro Av. Oliveira Botelho 210/"
401. Tol. GB 246-6319.

TERESOPOLIS - 
"Vende-se; 

Ed.
6 Julho Alto de frente «/ 2
quartos m o b i I i a do . Tel.
236-7107.

TERESOPOLIS - Residência no
centro da Várzea. Vende-se.
CrS 150.000.00. Informações ev
chaves c/ porteiro do Edif.
Galeria São Pedro, Rua Dunuo
dc Caxias n9 115 lei. 2-2899
CRETI 65.

TERESOPOLIS -Vendo" casa"" dõ
127m2 em terreno de 416m2.
Rua Iguassu, 305. Junto titulo
sócio prop. Club Ingá. Chaves
Sr. Moreira no Clube. Tratar
Rio 256-0046.

TERESOPOLIS - Vondc-sõ 6tl-
ma casa na 2n. rua anles do
Hospital S. José com 2 salas,
3 qlos., 2 banhs. 2 qtos., de
empreg., cozinha e garagem
grandes tf 2 terrenos. Ver e
iralar tf propr. Rua Armando
Paracarhpos nP 77 ou no Rio
- Tol.: 252-9647 - Dr. Mo-
retra.

TERESOPOLIS -Vendo 
"exce-

lento apto. tf sala, 2 qtos.,
dep. empreg., garagem, üdif.
de luxo, pilotis, elev. - Rua
Carmela Dutra n? 800/107 -
Sinal do 10 000, reslo s/ir.
222-5030 e 257-8753 Dr.
Isaac.

TERESOPOLIS" -""Vendo" 3'.' -tj»
mas casas do 2 _ 3 qt*, il.
coz. bh. depd. do empicga-
cfa lareira. Jardim pomar, água
nasconle e da rua. Arca 1240
m2. Bairro Bom Retiro, R. Con-
de do Pinhal 11, cm f.enlo
R. Dona Talai.a. Visitas sába-
do, das 10 às 16, domingo
até I2h. Pco. 180 c/ 50._" a
comb. CRFCI 931.

VENDE-SE casa I. 3 ql9s 
"con*-

dução na porta - Direto com
propriolário tel. 227-4367.



IMÓVEIS - COMPRA E VENDA • IMÓVEIS - ALUGUEL
VENDO 10 000 m2 ou mali
apto. conitrulr Iunto Eit. do
Contorno, km 58, anua, Iur
rocei*. Imóvol ou carro ptu.

_pngto._242-,l838.
VENDO casario 9 como1), maTs

fialpáo 190m2. Beira do rua
no Ceniro. 85 000 fin. Tel.i
PiiirR^a-OlOJ.

VENDE-SE ãpt.' 210 - ConTu-
(lado. à Rua Jorgo lossio, 310
— Teresopolls - Entrada CrS
5 000,00, Rrostanto a combl.
nar. Ver no local — Chaves
com porteiro — Tratar tol.i .,
228-8036.

OUTRAS CIDADES
ESTADO DO RIO - Maeaé -

Praia dos Cavaleiros - Virtude
estar residindo em Brasília,
vende.se sitio com 2,1000m2,
benfeitorias e Irutas produz In-
dto, cnjíi Idjf. ..lvonaria, 8 do-
pendências. Tratar no local com
D. Maria Rokl. Bairro N. S,
Glória, Praia dos Cavaleiros -
Macaé ou em Brasília Dr, tiiu-
vanl - Telofs. 240759 e
420745. (C

IMOrVEIS EBIERSO&

SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS
ATENÇÃO URGENTE - Vendo,

ou alugo 40 a. geom. 260 000
* of. perm. j/ Esr. Velha Rio
Sào Paulo 8 km Barra Mania.
Caminho Ancirn dos Reii. —
Atendo no local B. Mania ...
3 115. Pral» de Rioi espeto-
cular bons pastos. Arboi. o
muita agua> frutas, la.enda
Pontllhão.

'A "80 
KMS DO R"ÍÕ*""r"F"~"""""_",

linda lagoa, 500 ms altitudeLotei do 500 á 5.000 m2 -
Grando facilidade de pagamen-
to. Ofimo local para sítios ou
granjas. IMOB. LONDON LTDA257-2555 - 255-0574 - CRE-
Cl 139-1. 

ACERTE JÓIA DE FAZENDA -
Teresópoli-^ 100 alq. geométri-
cot, muita água. .atenda ideal
para unir o útil ao agrad.val,
negócio da oportunidade. —
Aceitamos imóveis na GB, Zo-
na Sul. Faxemo- estudos Pia*
no Voiien. CRECI 1574. Tel.:
755*3513. Temos vária* a
vonda.

ÃTENCAO* 
~s7tio 

Recreio doi
Bandeirantes, 200 metros de
frente, ares total 14 mil me-
tros quadrados. Vendo por ter
sair do Rio, está totalmente
plantado do árvores frutifcrai,
c .todo plano, tem viveiro,
churrascaria, excelente cozinha
o grande bar, casa de caseiro
e outras benfeitorias somente
avaliadas quando vistas. Melho-
rei detalhes e visita cm OR-
LANDO LUIZ IMÓVEIS. CRECI
740. Av. Ernani Cardoso, 72.
grupo 408. Tel. 229-9657 _
Cascadura.

CAMPO GRANDE~"s:tio: Est7.
da Mendanha n° 2.390, c'
11.800 ms2, c/ casa social e
telef., e casa de caseiro, c/
p=mar. Você pode morar e
veranear: 3 minutos da Av.
Brasil. Preço: CrS 100 mil, a
cemh. LUIZ BABO: 232-0861.
CRECI Jóó. Ótimo também p/indústria.

SITIO CONFORTÁVEL - Tere-
sópolis - (Monte Olivetti), am-
pio terreno com rio, cachoeira,
pfjicna natural, casa moderna,
ampla, toda decorada e rnobili*
ada. Visitas e cond. Luis Frota242-1019 e 232-5605 - CRE-

_CI_758.
SITIO-- Estr". da Posse - San"

tisstmo. 80x400 — 2 residências
6 vacas, 3 postos — 2 lagos

peixe e árvores frutiferas —
Tratar Guilherme 238-9825.

SITIO — Campo Grande sobre
Estrada do Pré 1 235 - 
16 000 m2, cosa velha dá 48
lotes. Urgente 150 000 - A.
oferta. Tel.i'260.9517.

TERESOPOIIS --"Sitio*"64.563m2
c lotes 20x60 m, prest. 150,00
Inf. Parque Josy. Rua Guandu,
Várzea com Gabriel ou propr.
226.2685.

VENDE-SE uma 
"área 

2 mil m2
e uma peq. chácara. Trat. c/
Sebastião. Sta. Crur da Ser-

-'"•_ R__Rio.de_Janelro, 82.
VENDE-SE ou troca-se p/ ter.
Jacarepaguá, Sitio c/ 12.000m2.
Casa confortável luz água pró-
pria. Inúmeras fruteiras 45kU.
P. Mauá. Tei. 246-2857. Maria
José.

CAMPO GRANDE - Vendo sitio
20x70 murado casa aqua luz

__Estrada_do_Magarça_2298.
COMPRO Terras para fazenda

zena norte fluminense, dou
ótima loja em Bonsucesso. Te!.
396-1331.

CAMPO GRANDE - Vdo. sitio
piano, área de 13.000 m2 teda
plantada, de esquina, casa c/3
qtos., etc. Aceito permuta por
sitio em zena de praia ou ser-
ra. Inf. 224-7970 - 224-75.0
ou sáb/dom. - 287.3392.

FAZENDA* DE CACÁÜ~ VÍndõ
ótima contendo excelentes ins-
lalações, represa hidrelétrica e
pesqueiro, cerca de 70.000 (se-
Jenta mil) pés, frutíferos, topo-
grafia, quase plana, produção
Ires míl quinhentas arrobas
ano, preço (somente dez cru-
7eircs por pé), situada a lkm
da Br-101, trecho Itabuna-
Ubaitaba, distante de Itabuna
35«m. Tratar c/ Soares Ru*
João das Botas, II apt. 702
-- Canela. Salvador — Bahia
(aceito intermediários).  (C

VENDO - Olimo sitio cm Cam-
po Grande. Luxo e conforto
na roça, casa com 3 qts. copa,
COZJnh-, banheiro, deslumbran-
ta salão e uma bonita suite,
garagem, cosa caseiro, piscina,
fruteiras, depósitos, etc. Exce-
lente para moradia ou fins de
semana. Tratar com Joyj Soa-
rcs._CRECU23LJcl. 394-2999.

VENDO - Sitio íl 2~.7Ò0m2 tedo
cultivado c/ casas e depôs.
Ver no local Estrada da Pedra,
7320. Tel. 252-7746. CRECI 320.
H.je^e amanhã.

VENDE-SE um pequeno sitio em
Santa Cruz da Serra boa resi-
dência e casa para caseiro luz
o água. Procurar Sr. Mário Rua
Joaquim Rodrigues 415 — Lu-
cas,

VENDE-SE - Uma chácara na
Rua Santa Rose n9 17 quadra
19 na Vila Paulina, Estado do
Rio, município de Nova Iquaçu.
Vendedor: Alcenio da' Luz
Maciel. Residente: na Rua 15
de Novembro, lote 24 cm São
João do Meriti.

ATENÇÃO - Poslo de gasolinaVendo c/ o Imóvel. Invei.
tlmento garantido pela valorl-
raçSo. Novo, moderno. Terreno
400m2 pitta 280m2, 3 bombas,
2 box etc, Detalhe» 250 0065
jl Alçara. CRECI 1796.
ATENÇÃO - Vendo.ie. material

de construção c/ 2 lojas e
freguesia direio. Molivo doen-
ca. Tratar na R. 13 do Maio,

164 - 1/ 214 Nova Iguaçu.
Da» 11 ai 16 hotas.

ATINÇAOvw.i Passâ-Ta õfi_inã
arando prédio novo. Apenas
10 mil. Correia Dutra, 59, loia

_ _r_.^'_ltí,____24_i_'__0 
'•

ARMAZÉM com copa por moti-
vo de falecimento. Vendo a
viita pelo esloquo. Olimo pon-
to. Av. Aul, Clube, 13521 -

_ Pavuna.
ATENÇÃO — Vendo mercearia

com copa trutas e legumes íl
moradia. Preço 25 c/ enlrada
a combinar. Tratar Rua Gon.
calve» dos Santo» -168 lo|« C,
V Edmundo no bar. Praça doCarmo, _

ADEGÀ~"Y"ÍÃr*~'Vdo."lio"
motivo de viagem boa féria
* lucrativa conlralo feito o fir-
ma. Aluguel 120,00. Av. Mon-
senhor Félix 1042 — Iraiá.

BAR* RESTAURANTE"-"-""Com
música, Copacabano, quadra da
praia, Posto 2, cont. 5 anos,
func. 24 horas. Iratar DECIO
A^ARRA, Tel. 2249441 - CRECI
42. 

BOUTIQUE, CABELEIREIRO -
Vondo, ótimas instalações,
grande freguesia. 12 mil c/ 4
de entrada. Tratar R. Álvaro
Macedo 131 - P. Lucas, iun-
to a Manchete.

BAR LANCHONETE- -~Veníe.
se bem montada Chopp da Brah-
"i" Dias Cruz 221.

BAR É MERCEARIA - Vende-se
CrS 30 000,00 - 15 000,00 de
entrada e o saldo a combinar

Aluguel 300,00. Rua Afonso
de Albuquerque, n9 225 - loia
A — 

.Inhaúma.
BAR — Vende-se. Informações

tel. 281-5884 - Lins Varccnce-
lcs,_631.

BAR
Vendo

Bem movimentado —
c/moradia a Rua São

Francisco Xavier, 926. Telefone
248z0300LJralaMocal. 

_
BAR-MERCBARIA - Vendo-se com

três moradias. Ver <_. traiar ã
Rua Lageado, 160, com o pró-
pno. Coléqio. Tel. 288 Mire-
chal Hermes.

VERANEIO
ARRAIAL DO CABO - Cabo

Frio — Rio das Ostras, ime-
diações. Selecionamos terre-
nos, casas, grandes áreas,
estab. comerciais. Rigor, do-
cumentação — Compra e Ven-
da Biguá Imóvel - CRECI
1063 Praia dos Anjos — Ar-
ratai do Cabo. Rio. 4as. a
óas. 225-2384 - 265-3277. _

ARARUAMA - Coqueiral"." Ven-
do terreno 600m2 esq. 2a.
quadra preia. 15 000,00 e vis-
ta ou 17 000,00 a combinar.
Tel. 249-7539 Nelson.

CABELEIREIRO p/homens vendo
c/ótima clientela. Garanto 10
mil féria. Contrato 5 anoi.
Motivo viagem. R. Barata Ri*

_br,iro l8l_loÍa"0". c/ Edison.
CHURRASCARIA*-""*"" Veídi-Te",

única no local, chopp Brahma,
contrato novo, show fim de
semana. Instalação d« luxo •
ambiente familiar. Aluguel
500,00. Tralar p/ itl. 249.9418.
Acella-se imóvel r.1 entrada.

CANTINA DE FÂCUIDADE-^
Vendo no centro — Tratar com
Orlando à Rue do Cafete é.

COMPRO negócio, co-
mércio, indústria, vare-
io ou atacado em funci-
onamento, sem ônus.
Teto 600.000,00. Tratar
tel. 246-8953.

FAZENDINHA OU SITIO - Pro-
curo para trocar por lancha 29
pés equipada. Tratar — Tel.
237-8159 Ayrlhon.

FAZENDA - Mendes - 54 alqs.
g_om„ maravilhoso cUma,
grande' sede, luz da light,
muita água, linde l«go, pai-
tos, matas, ¦ 

piscina rústica,
gado, animais, charrete, car-
roças, moinho, currais, 30 COO
pés de banana, her"a e ou-
trás benf. — Local sprazive',
próprio p/ col. de ferias, casa
de saúde, motel, etc. — Ven-
do barato - 300 mil. Fccililo
50% em 2 anos — Inf. c/
Maia — 229-8109 ou dom.
390-8347.

FAENDÀ - Em Cãchoeiras"~"dc
Macacu, c/ 30 alqueires geo-
métricos, aguadas de 1a, pas-
tagens excelentes e bem div;-
<Üdas, e/ ótimas cercas, 80%
plana, com 50 cabeças de ga-
do, dGis cavalos, boa sede e
outra, benfeitorias — CrS 
250 COO a combinar — Tratar
com Valdir na Parada Modelo
— Estrada Rio—Teresópolis no
km 39.

GRANJA C/ ABATEDOURO -
Terr. 60 mil h,2, 12 galpões
em alvenaria, íl J20 m2 cada
um, 48 casas colônia, depósi-
tos, frigorífico, água corrente,
luz da Light e gerador prop.,
bombas, pulverizadores _¦ de-
mais equipamentos. Capacida-
de 24 mil aves. Ablo mil aves
p/dia. 3 casas resids., acomod.
pa. emp. ele. Cr$ 450 mil fac.
267-4607, Alvarenga. - CRECI
1395.

ARARUAMA - Vendo"2 terrenos
c/ 600m2 cada. luz e água.
Frente p/ 2 ruas. lOOm. Amaral
Peixoto e a 700 da lagoa. Sr.
Souza 2BI-07S5.

ARCOZELO - Vendo apt9 vario
- 1 s-, 2 qts., banh., coz.,
dep. - Inf. 232-1107 e
232-3909 - CRECI 1092.

ARARUAMA - Vdo.
o vazia, d sl. qto.
banheiro, varanda,
volta, terreno 30

casa nova
coz. copa,
em toda
70, todo

CENTRO - Vend. panific. e
ccnfeil. R. Riachue'o 106 esq.
de Inválidos bem aparelhada
c/ forno elét. novo, geladeira,
etc. c/ contraio novo de 7
anos c/ alug. aluai de 600,00.
Ótimo ponto c/ amplas po:sib.
progresso. Ver c/ prop. Trat.
DIAS E ABREU IMÓVEIS - Tel.
252-3222 - CRECI J.407.

OFICINA MECÂNICA ei loia.
Auto peca, vende-ie, Av. Lon-
drot 4Ã0 —-'Boniuceiio.

ÒFÍCINÀ DÉ AUTOS -~v"m~"J"o
íl boa froguoila mot. vlagom,
Cli 13 mil. Rua Gomei Bra-
ga, 9. Final Rua Maxwell.

oficina""--"Mec."ia"n7.'pint., 
"íi

forca cap. 14 autos. Proço
ocasião. Rua Teodoro Silva,
678 - V. Isabel,

PADÁRJÃS 
"fer." 

baíc7"*40~7nli
conlr novo 7 anoi entr 80
mil empreita-se 30 ou 40 para
a|uda da compra. A. C. Dias
Av, Arimial Peixoto 350 i/ 12/
N, Iguaçu,

PADARIAS esq, contr. novo*~7
anoi fer. bale. 90 mil enlr.
220 mil. A. C. Dias Av. Amaral
Peixoto 350 _A ,2/N. Ihuicu,

PENHA — Vende-se gde. loja
¦ malerlíl de conilrucio c/2 ca.

mlnhõoi, l/própria, tudo livre
e denmbirauao, Irat. no local
Av. N. Sra.da Penha, 552.

PADARIA — 30 entr. tenho om
Nilóp. e N. Iguaçu, na Penha
vds. 45 ontr. 50 c/reiid contr.
7 anos ver Agostinho Mendei
R. Salgado Filho, tó i/l e 2,
frente eslaç Olinda em N.
Iguaçu, Rua 13 de Maio, 143

:t/203,lado Banco Brasil.
PADARIA - Centroíd» N. igua-

çu, fer. 55 a 00, contr. 9 anos,
entr. 100. Telefs. 8I5Ó e 2942

____N._Jguaçu. 
posto" dí" òãsounãTaWu,
íl residência, galpão coberto,
2 lavadores, oficina mecanl-
ca. borracheiro, 75 mil de en-
trada, mais 20 do 5 mil. Rua
da Feira, 1 077.

PADARIA" - 
*" " 

Ve*níe's~"~""~põr
motivo de doença. Tralar á Rua
Ana NeriJ64ó - Rocha

PÕSTÕ GASOLINA ótimo • neg"ó~
elo para 2 sócios. Vendo bara.
to Tal. 393-1880 -Silva.

PENSÃO - E um hotel lucro es"
petjculor, com pequena entrada
e ainda facilitado — Fone-

i__________L___J____í«Y
PADARIA - Vonde-i. ferlãY?!

29.000. lem conlralo, peq. cn-
trada facilito - Rua Cascmiro
Abreu 539 Pilares íl
Tel. 249-23BÓ. prop.

PASSA.SE oficina Auto Estufai
instalações esmeradas luz for-
ça telelone situação privilegia-
229.5037""' 

C/ ^ 0nin '"'

PAÕÃRÍA - Vende-se boST""*""
cal, boa féria, contrato
forno a lenha. Trat. c/

novo,

R. Eng. lafaiete Stocklcr, Ó31-A
_Vila_da_JPenlw.
puxaria - vê^T-"i*_Tõõ"o"õõ

c/ s 8.000,00. Aceito troca p/cerro. Rua São Francisco Xa-
vier 480 - Maracanã.

lo-

ÁREA 7.300M] na Rio Polróp.
e 50mli. da pitta próx. Dar do
Alemão. Vendo 30 mil. Tel.
3201,_Caxlai.

ARCA" INDUSTRIA"! 
"- 

tirado'
do Rio - Venda-ie em Barra
Mania, arti com quase 3 000
m2 junto a Prei. Dulra, pia-
na, inteiram.nl. aproveitável,
com 600 in2 de área coberta
lui, força, água própria e rio
noi fundos. Servi para induv
tria, deposito amproia Ue
iramporlel, etc, Ver na Av.
Ministro Amaral Peixoto 1 028

Tratar com o Sr. Fernando
Carvalho Lopes na Auto Peças
S, José, em Barra du Pirei

Informações Sr, Milton. Te-
lefone 224-5938. _

A.A. NOGUEIRA - Vcndcie -
Villa Alegro (Av. São Félix)
exc. gslpào, próx. Av. Braz
d» Pina, ótimo p/Industria o
comercio, c/luz o forca, água,
c/ 120 m2. Condições a com-
binar. Tr. Av. Braz de Pina,
2051-A - V. Alegro -• CRECI
3706. Diariamente (23).

ÁREA 
"JNDUSTRÍAl "- 

Vende-se,
na Av. Brasil, próximo ao Cais
do Porto c/2.O00m2, proço de
ocasião 800.000 c/50% de en-
trada e 50% om 2 anos. Para
visitar marcar visita c/corretor
Gomes. Tel. 2 2 1-5125 c
221-4903. Av. Prós. Vargat,
629/507-8. CRECI 104.

CASA para industria ou roslden-
cia — Vendo ,'i Rua Bela 437 -
Ver ate 12h. 65 mil á vista.

2e____7__2___Ie__224.9293._
COMPRO pequena, gráfica equl".

pada que esteia cm funciona-
menti. Cartas para a portaria

..í'c'_í_l'_fn_,l__0'__n9 02C040.
ÉNG. DENTRO - 

"vdo" 
galpíovelho, lerrono 20 X 35. Rua

Daniel Carneiro, 120.000,00
247;2348_-_CRECI_l27.

ESTRADA' Rio-Petrópolls Km. 17
Vendo ároa cl 6 225m2 de

frente p/ o asfalto — Inf. tel.
230-0739 íl Alzeir - CRECI
1176.

FABRICA DE TECIDOS - Vende-
se com tinturaria, tem relógio
de ponlo e máquina de café.
Av. Nilo Peçanha 1116 N.
Iguaçu pl_ manhã. 

GALPÕES - Vdõ7 c/vir iTâ
medidas, muito bem locali-
zados, S. Cristóvão, Bonsuces-
io, Nova Iguaçu, Pilares, Jaca-
rezinho, etc. De 300 a 1.000m2.
Infs. Rua Darke de Matos,
116-A. Tels. 2 3 0-1906 c
280-3148. WALDIR ISRAEL
CRECI 1379.

GALPÃO - Vdo. terreno 9x50 .
c/ casas velhis próprio p/gal.
pão perto ã Av. Brasil jto.mercado. A vista 50.000. Es- !
tudo proposta. Trt. Rua Monte-
vidéu 1286 sobr. Tel. 230-879! 

'
PRATES. CRECI 1081.

CIAS5IFICADOS - Jornal do Brasil, .abado, 16-9-72 - 9

casos
para morar

r^'''DESDE • ¦•¦

I290«?
k MENSAIS

• c/pequena enlrarjd

Ql

ALUGO vaga» P/ moças e cava-
lholros d/ banho q/ o' roupa
de c. 7 de Selembro, 211 sob.
e Imp. Leopoldina n9 ? iob.
22^-0230 Sr. Expedito.

ALUGO *-
lheiro c/
c. molas).
2I5'501 -

Qlo. mob. a cava-
rofclns. (banhoi q.,

Av. Mem de '.,i,
AmblénlO familiar.

W5|j
_P5fflW-______r"¥"J!
Acabadas do construir

OU SEM ENTRADA
desde 373,44 decras-
contes (última mensa-
lidade Cr$ 162,83).

SALA, 2 QUARTOS,
cozinha, banheiro, á-
roa de serviço c/tan-

que, quintal e jardim
cm zona arborizada.

Construção ào 1.* Pino o*
encamento. No local, pra-
ço de escoriei, rupermer-
cados e padaria. Incor-

poração e Consfrução.
Consplana S.A.

Flano "amonto e vendas:
Imobiliária

Monte Castelo S.A.
Vâr diofiamenío no

local, Estrada do Monda-
nha, 334j (principal orle-
rm quo liga a Av. Brasil a
Campo Grande), incíusivo

sábados o domingos o ira-
lor à Rua des Quitanda, 30
-Gr. 808-To!:. 252-28C9
e 252-8251-CRECI 577.

ALUOO - Aplo. 3 qti, sala,
Irente, sem dop. omp. Francis.

_,_."-My.!"S__.' Jl ~ Centro.

A SENHORES - Aluqa-se om
casa familiar, ótlmcs qu„rt_s,
Crí 100 - U0 o I70 - Ver
i lad. do Barroio, 15-19 and.

ALUGO Átimo 
"qlo. 

p/3 rapazes
ou casal podo lavar coí. Rua
Francisco Muratori, 10a, próxi-

mo Cinoland.a.

ALUGA-SE quartot p„ra um ou
dois cavalheiros om hotel com
todo o conforto. Para militares
ou rapazes do comércio. Proços
barallssimos. A quem interes.
sar. Tratar à Rua Moraes e Vai.

AlUGO - Varias par"*Y"i"pa'_es
cm pensão f/imiliar. Preços rnó-
dlcoi c/comida ou s. comida,

-?t Alfandeaa 191. _
ALUGO APTO .1017, Rua Carlos

de Carvalho, 34. Sal, e q. sep.
«it. e banheiro. Tratar c/Dr.
Queirós^no local islã 709.

ALUGO oilmo apt. 
~2 

qtsYc?
flrmi. ftroa, bnn. coniploto. Av.
Henrique Valadares, 41/1108.
Inf. port. tel. noite 267-2507.

r-lqto. mobil.
irato. Unlco
Carlos Carvalho
912.

ALUGO ótimo
cavalheiro de
quiino. Run

_n9_60. aplo._
ALUGA-SÉ apt. coniugado"-RÜa
Republica do libano, 22/401.
comercio ou moradia.tr. por-

________ fone: 235-2361.

ALUGA-SE ótimo coniugado c/
arm. embutidos. Ver Rua Carlos
Sampaio, 246 aplo. 807. Tratar

jfopo. 
N°v- 20 '/-112 - c'$

ALUGA-SE ótimo coniuqado R.
Evaristo da Veiga, 83/603. Ver
locel. Tratar Pea. XV Nov., 30

; t/412 -..ç,$ 300,00.:
ALUGO qlo. em casa do família

« 3 rapazes que trab. fora, c/
ref. R. 7 de Setembro 223/402•¦ Centro.

PASSA-SE CONTRATOT^T „
ias e moradia. Melhor ponto I GALPÃO -"vendo próprio o/tenor preço. M. tem outras -
y_c_Av. Teixeira de Castro n?
32-A-B.

CENTRO - Vende-se ou aluga-se
oficina de carpinteiro à R. do
Lavradio, 130 com máquinas e
acessórios. Preço facilitado ou
aluguel convidativo — Tratar
c/ M. COSTA CRECI 2238 -
Rus México, 11 ar. 502 - Tels.
221-4064 e 221-3371.

MORRO AZUL - Vende-se sítios
com nov_ ótima sede, írés
boas casas de hóspedes, pisei-
na, estábulo, currai, cachoeira,
pastos, capineíras, etc. Ver si-
tio Pena Azul na Estrada dos
Ferreiros, 821. Maiores infor-

í macôes^ lei. 252-1687.
PEDRO DO RIO - Vendo Ta-
zendinha em Secretário 13 ai-
queires geom., casas, piscina
riachos, pastos, pomar. Tratar
na Est. União Ind. n9 14 704
- Tel.: 60.

SITIO em Campo Grande 24.500
m2, clima do montanha, água
de na;c. anal.' arv. frut. Mona.
Tr. dev. casa modesta a 800
mt. da Est. do Magarça. Pas-
sa-se ou troco. Tratar com
Claudjonor fone 393-1531.

SITIO - ARARUAMA*" Y" Vdo*.
c/ 30x70 plano porto da la-
goa todo plantado já produ-
zindo, cercado e pronto p/
constr. ótimo p/ fins de se-
mana c/ 4.000, de enlr. c
prests. de 300,00 «/ iuros. Ver
c/ Agildo sábado e domingo
das 9 as 14 hs. no Posto Bal-
neár.o Petrobrás ao lado da
Rodoviária de Araruama ou p/
tels. 222-1392 e 232-3638 Rio.

SITIO - C Grando - Vdo. área
12.000m2 íl plantaces. Tel.
261-0288,' CRECIJ231.

SITIO - 18Ò.ÒÒÒm2 c/casa mo-
biliada em Campo Grande a
200mts. da Rio-Sanlos -- Vendo
Cr$ 280.000,00 - Ver Estrada
do M,iuarçl_n?_795K_

SITIO c/40 mil m2, lona urbV
na Queimados, ônibus na por-
t.i, luz, áç,ua, encan«ida, casa
'es c/4 qtos, sla, capa coz,
banh, varanda «tc. casa p/om-
preg. sobrado tipo apt. c/qto.
sla, banh, coí, 1 loia e/inst.
p/armazém e bar. ac. imóvel
na GB Infs. 256-0601 ....
2566258 de 1 às 20 lis. 0.
Martlnelll CRECI 3407.

SITIO • Vendo em S"t"ã.~B7ãncã~
hj Estrada M. Pereira, c/70.000
m2, boa caso, todo plantado,
a beira de cachoeira. CrS
80.000 c/50% financ. de 2a.
a 6a. c/c, prep. fone. 242-7145
ou domingo no Hotel Sla.
Branca, km 31 1/2 da Est. M.
Pereira,

BWMMBJS

plantado c/ 15.000 de entr.
prest. de 600,00 5/ iuros. Ver I
c/ Agildo, sábado e domingo ,'
em Araruama. no Posto Bal- ;
neário Petrobrás, «o lado da ;Rodovia das 9 ás 14 hs. e no
Rio tel. 222-1392 - 232-3638. 

'

CABO FRIO - Prontas para mo-
rar: casas c/ 2 qrtos., 2 banh.
sala, saleta coz. e jardim. Bair-j
ro do Paninho, arras do Cond. |Casa Grònde. Preço 53.947,55

Sinal 4.583,26 e prest. . . . |
521,04 - financ. Coderj Ven-
dr.s RIO - Av. Nilo Peçanha.
25 s/ 805 tels. 252 6207 e

_242_. 1439 - CRECI 3424. _
CASA — Veraneio — Barão de
Javari — defronte ao lago —
Tratar Guilherme 238-9825.

CABO FRIO - Casas - Jar-
dim. sala. 2 qts. 2 banh;. c
dep. Fino acabamento, finan.
até 10 anos. Ver no final da
rua lateral a Casa Grande Si-
tio do Portinho.

CABO FRIO - Vende-se cesa
mobiliada e aparelhada, com
grande sala. 6 quartos, 4 ba-
nheiros, grande cozinha, 2
copas, alpendre para almoço,
garagem para 3 carros, casa
para caseiro, quarto para mo-
rorista. Construído em área de
36.00x48,00. plantada com ar.
vores frutíferas produzindo. —
Preço Cr$ 200 000,00 finan.
ciados a longo prazo. Tratar
Í-5-22I_L
IMÓVEIS DIVERSOS VERANEIO

Compra-se terreno om S.
_^__t'9_Jr__!__S}a___\__37-3029.
LAMBÃRI _ Vdo. ou"""rocõ*a"pt".

sl. qlo. dep. empr. em Ipa-
nem». Copa. Leblon, casa ai-
venaria esquina. Ia. locação,

2 qtos. banh, coz. iardim.

DEPCÍITO DE DOCES c/ re-i-
dência — 2 carros — Movi-
mento- aproximado 40 mü —
Vende-se. Faço qualcuer con*
trato cu vendo c/ prédio. Ver
e trat. R. Castro Alves. 644
Bairro Copacabani — Caxias.

ELETRICISTA E 
"BORRACHEIRO

— Vdo. Pça, Bandeira, esq. dt
Radial Oeste. Serve p/ Ag. |
Automóveis montada, tquip.
c/ tel. Contrata 5 anos. Acei*
to oferta. Tel. 234-1623. Josi

ENGENHO DE* DENTRO - Bar
vdo. ótimo ponto féria no in-
verno 25.OO0. Trat. R. Jr:e d=s
«eis, 55 . tí próprio.

QUITANDA E MERCEARIA -
Vendo a melhor do bairro, con-
trato novo. Olima moradia com
2 salas 2 quartos com sinteco
e ar refrigerado., cozinha o
banheiro completo, grande casa
para casal. Ver e tralar Rua

___aViano_n9_75 (Méier].
RARA OPORT. -Vendo hotel

em Sao Lourenço, c/boa clien-
tela, equip. p/60 pessoai, 25
qtos. 5 aplos. Inf. c/ Roque.
CRECI 195. 2 2 4-1534 -
221 8100.

SAPATARIA - 
"De 

conieítjs"
vdo. com ótima freguesia,
contr. 5. Alu. 180, no centro
Vista Alegre. Av. Brás de Pina.
2.135.

VENDO - Bar e restaurante.
Rua Carolina Machado — Os-
waldo Cruz. Telefone 390-9353.

VENDÉ"SÊ OU AlUGA-Sl"***-
Padaria com lanchonete motivo
viagem. Estrada da Gávea 523.
Lsrgo do Boiadciro, 42. Sr.
Car rara.

VENDO BAR MERCEARIA - Mo-
tivo doença. - Av. Automóvel
Club 9209, Estação de Cole-r>]°__

VENDE-SE lanchonete íl chopp
da Brahma. Centro de S. João
de Meriti. Rua Roberto Bedran
12.

VENDE-SE oficina da radio c TV
com ótima freguesia. Tratar c/
Mottê. Tel. 248-1230, lábado
depois das 13h e domingo das
9Ui 17h.

VENDE-SE" -

indústria c dep., c/área 800
m2, centro cidade CrS 320 mil. I
Imperial Adm. e Corretagem — i
Av. P. Barbosa, 147 sl/7 Tel. I
¦t:-6029 CRECI 276. _

GALPÃO - Vendo' com 400m2.
Ver à Rua Visconde de líabaia- í
na. 99. Engenho Novo. Preço >
200.000. _

JNDUSTRÍA DE -SORVETES - ' '""
"FRI-MEl" - Vendo. Ampla
produção. Maq. moderno. Ver
R. Viúva Dantas, 501. n«or*
mações: 238J12I3 (à noite).

INDUSTRIA MADEIREIRA -
Vendo-se instalada em g3Ípão
c/ área tctal de 6CCm2. Tri-
lar à Travessa Jacaré 7*1 —
Jacaré íl D. tucilia.

INDUSTRIA DE MASSAS em
Rio Bonito — Área í 2C0 m2
em terreno próprio de 3 600
m2 — Construção e equipamen-
tos novos. Base CrS 550.000 Cl
com 100.000X0 - Parte do
financ. da Coderj — Telefone:
238-5333.

Í. CARVALHO VENDE -"Bon-
sucesso, terreno industrie11,
500m2 - A visla 55.000. Tr.
R. Cardoso dn Mor*.*, 96
s-203 - CRECI 3720. t'
_260-0209^_

JACARÉ' - 
""Vendo

c'260m2 área cor.çtruida e 362
de terreno c/ moradia anexo
180m2 - R. Viúva Cláudio. 2C0
ml fin. 257-8861 Batuira CRECI
190. 

MARECHAL 
"

ALUGA.SE vagas p/rapaz, ambi.
ente família, só serve pessoaide respeito e confiança. R. In-
validos, l .5.

ALUGA-SE dois quartos no Cen.
tro na Rua do Monte 15 Tels-

_238-4929_ouJ58-7434. _

Vendo d telefone, méqui-1 
A,L,HGA-SEln^?- Av,; MT ác 5á'

-. I *'-* ap, iuüi — \'çd. Cruz Ver-na., etc. Cartas p/ portaria | mel ha.
deste Jornal ;ob o n.°

Firma
Engenharia

c/ telefone, máqui-

CENTRO - HELDER MADAll
IMÓVEIS LTDA., alug. ap, 305
a R. Andrd Cavalcanti 115,
C/1 I.i q., ele. Tols.
223-4049/243-6512. - CRECI
_74B,
CENTRO — Alugam-ifl quartoi

com Água corrente a Rua Livra-
mento, 151 Aluguel 140,00.

Jralarjone: 232-1220. _
CENTRO - HELDER MADAIL

IMÓVEIS LTDA, alug. ap. .102
,\ R. Vinte do Abril, 6 c/il. e
q. olc. Tols. 223-4049/243.6512

." C8SO 74B.

CENTRO « Alugo ap. frente,
l„ q., I)., kit. R. Washington
Luiz, 51 ap. 1004. Chavei por.
t o! ro.

CENTRO - Alugo Rua leandro
Martins 22 ap. 1309, sal., qto.,
cor., área, tinteco. Aluguel c/
telefone CrS 500. Chvs. port.
Tratar Rua da Assembléia 45,
sl 1002. Tel.t 242-9441 - CRE-
Cl 1081.

CENTRO - Aluga-se òpl. 701,
da Rua André Cavalcanti, 158.
Ia. locação, c/garàgem, sin-
teco, 3 quartos. Chaves c/por*
feiro.

CENTRO — Rua México, 119,
Aluga-se o grupo 909 com ba*
nheiro próprio tol. 223-0307 de
9 it.12 hl, _

CENTRO - Aluga-se qtos. mobi-
liados Rua Resende. 73 e 87.
Chaves c/zelador. Tralar Rua
Ouvidor. 13 0/801. Tel.
242-'"\

CENTRO — Alugamos â Rua
Riachuelo, 333 apt9 513 - qto.
sala, coz. banh. c área. Chaves
no local das 8 às 15,00 horas.
Tratar IMOBILIÁRIA SAGRES
ITDA. Av. Almte. Barroso, 22
sala 606. Tel. 2240038 o
231-0322 CRECI 1238 (C

CENTRO - Aluqo apt. 806 «.
Joaquim e Silva. 60 — Sala,
qto. coz. banh. jardim inverno.
Crí 380.00 mais taxas. Chaves

MINISTRAÇAO. R. Álvaro Al-
MINISTRACAO - R. Álvaro Al-
vim, 27 Sobreloia. CRECI 3233
a Salazar.

QUARTO - Ceniro - Mobília-
do í.oltrircj, sollulra, Pedrt.se,
da*-ao rolorônclas. Informações
232-7655,Jr._Tolxelra.

QUARTOS 
* 

- Alugam-se para
casai» e moças. Podem lavar
« cozinhar, Em divorsas caias.
Um mrís adiant/do, . edmo»
rnlcrências, Iralar Rua Riachue-

Jq.2_07.__
RUA VINTE DE ABRIL, 6/501
alugo ou vondo a viita con*
iugado, grando </ divisão o
aluq. 300,00 choves portaria e
.Iratar-tol,,¦222-5874;

SALAS -• Aluga-se no Cenlrõ
c/lulefone c/2 lanolas para Rua
19_.ndjr._Tel. 252-0633. _

SOU SO' - Alugo" apioVmobilí
ado n moça dividir aluguel.
Rua Carlos Sampaio, 351-Apt.
809.

SAVRIl aluga Ceniro apto. con-
iugado Rua Riachuelo, 333 ap,
920. Chiv. n,i apto. 908. Iralar
Av. Nilo Peçanha, 12 | d e I á r i
1/513/515. Tels. 252-2607 ou
252-7871. CRECI 3549 - Alu-
guel CrS 290,00 mais taxas,

TRIUNIAO - CENTRO - Alug.
Marques Pombal, 171 apt9
808 coni. chaves port. Tralar
Pres. Vargas, 542 and. 59
243-5618._CRECI 202._ _ (C

TRIUNIAO-CENTRO— Alug.
Mem de Sá, 189 aptos. 302
e 401 sl. e qt. sop. Tratar
Pres. Vargas, 542 and 5"
243-5618 CRECI 202 (C

ALUOA>SE -- Ou vende-so grupo
de 2 salas. Av. Venozuole, 27

89 and. talas 825/B27 - Tra.
tar meimo endereço sala 827

Fnrm. 943-3400.
ALUGUEI'DE SALA 

'com 
movei*".

Passa-se contrato. Ver na Rua
Buenos Aires, 104 sala 35. Cha-
vo í)a portaria.

AV, RIO BRANCO, 165 - Grupo
com 7.012, com 2 salas, cozi*
nha, banheiro, diversos arma*
nos. Tralar 227-8456.

ALUGO"- Av. Contrai lãlaTÍM.
Tratar Dr. Eugênio Sen. Dantas
117 sala_72l. CRECU335. _

ANDAR 
"CENTRO" *"-""'Álugi-se

composto do sete conjuntos de
salas tendo ceda conjunto um
sanitário. Vor a Av, Pres. Var.
gas, 435 * 149 com o zeledor
Sr. Nilton. Tratar 221-1740 -
221-1735.

UBALDINO DO AMARAL 70.702.
Ot, ap. c, 2 qts (I área deo
emp. Alg. 600,00. Chaves
c/port. Inf. 252-3590 - CSECI
J636.

VAGAS p/rapazes ótimo ambi.
ente. R. Alfândega 159. 29 tt\*
dar. Sr. Manuel,

CENTRO — Aluga-ie quarto se-
nhor de responsabilidade,
único inquilino. 232-2053.

CENTRO -
and. alug
resid. esc.
den, 20. T

OU

Ap. cobertura 29
ótimo s/taxas, 380,

ind. R. Dr. lag.
221-9499 Catumbi.

CENTRO - Aluqo quartos para
casais sem filhos, rapazes e
n-ocas. Rua Frei Caneca, 153.
Tel. 222-5771 - lopez.

Casas e Terrenos

ÃLUG*Ã*SE-Ceie 1 R. Laurlndo
Rabelo, 1.13 ql9, )s|a. Al.
250,00. Iratar Av. Rio Branco,
156 s/716. Chaves no local.

CRECI 3007._
ALUGA-5E os sobrados da Rua

das Marrecas n9 37 — telef,
225-7366 e 225-4232 - D. Ira-
coma. Precisa reparos e fiador
idôneo.

ABC IMÓVEIS aluga casa aala-
quario coz. banhP. ãrea Júlio
do Carmo 13 "A" fundos.
Chaves casa 4 - Tratar México
119 502 - Tel. 242-2794 CRECI
1834.

339 806.

Hotel
Vd. em B. Horizonte c/

126 aps. cl ban. e tol. A
o'\ôí d sobreloias, bar

restaur. gar.ige. Tels. B.H.
26-2878 Sr. AGMAR e Rio
257-9919 OLIVAR. CRECI 318.

Madureira
Vende-se área no centro

com gabarito para edificio de
8 andares. Tratar 390-9228 —
Sr. Carlos.

Organizações de:
COMESTÍVEIS
CALÇADOS
ROUPAS FEITAS E ETC...

Compramos urgente para
grupos interessados. Tratar di-
retamente d CHERMAN e
BIALOWAS ,i Rui Miguel Cou-

gal pão| to n.° 23 gr. 606 — CRECI
1704.

ALUGA-SE ótimo quarto casal
ou 2 moças que trabalho fora.
R. Riachuelo. 160-A c/6.

ALUGA-SE quarto com 2 camas
rapaz credenciado. Riachuelo

..í?.5.?-"":«3__._: Çenrro.
ALUGA-SE um quarto com
móveis a í cu 2 rapazes. Av.
N. S. de fátima, 22 apt. 605.
Tel. 252-1635.

il.
quintal. Situada ponto turis-
tico Jardim do lago na Av.
Getúlio Vargas. Tralar c/ a
proprietária. Te!.: 267-6905.
Antônio _Parreirasi_94/eCI.

MIGUEl"">£RÉÍRA - Olimo cli-
ma. Vendo casa íl terreno 22
x 30 na principal rua da ci-
dade entrada saldo combinar

_260-!987 Or. Gustivo.
PRAIA DÍ ARARUAMA - Vdo.

terr. peq. entrada ou troco
p/ Kombi. Trat. R. Medeiros
de Albuqu?rque. L. 29. Pq

? lafaiete-— 'Caxias,

RIO DÃ*S~OST"R"AS""-*"'Ve~~d~".Y"".
térreo tipo casa 2 qu,-.-los, saía,
varanda etc. Bosque, quadra da
praia, CrS 24.CO0.00 de enlrade,
e 36.000,00 em 3 anos - Ma-
nuel tel. 227-8691.

SEPETIBA" - b.- Luiza — Vendo
casa 2 q. laje esq. 20 x 30
melhor oferta - Fst. Sto. An.
tonlo, 360 -Luit. 264..I579.

VENDO magnifica propriedadecom 43 qts. aptos, bosques cas-
cata piscina riacho. Duas horas
Rio, clima montanha seco —
Também aluoo. Aceito barhiütai
Teli 237-0167, CRECI 3629.

VENDE-SE um terreno em Ital-
pu«;u cm frente ao mar. Tratar
a R. Santa Clara. 372/1001 ou
tel. 235-2348 «abado e demin-
go d.s M ás I8hs.

FARMÁCIA - Vende-se com-
pletamente equipada com te-
lefone — Rua Álvaro de M;-

jranda_n9_295 — Inhaúma.
FARMÁCIAS — Vendo em todcs

or bairros. MlNERVINO especi.
alizado, 14 as 17 hs. 222-9801

Av._ Rio Branco, 108 s/603.
GRANDE OPORTUNIDADE -

Açouaue. Vende-se ou aceita-
se um sócio, motivo de doen-
ça. Faz uma féria muito boa.
N_o paga aluguel, ainda recebe

Tem boa moradia. Contrato
novo. Trator diretamente com
o preprietário no local. Estrada
do Otaviano n<? 244. Turiaçu.

HOTEL - Vdo. 27 qtos.. aptos.,
coz., sala, garagem, 2 lojas,
entrada por 2 ruas. R. Monte
Alegre, 25 T. 224-5090.

HOTEL E BAR - Vende-se, Ru,
Maranhão, 524. São João de
Moriti. 

HOTEL - Vendo no Centro São
Lourenço, com 40 aposentos,
garage, e^c. Motivo viagem ur-
gínte. CrS 60.000. de entrada,
restante 3 anos. Tel.t 236-4722
- Rio - GB. Tel.t 90 - S.
Lourenço.

VENDE-SE - Café e bar _¦ loia
grande, contrato bom, 2 tele-
fones. R. Gal. Argolo 245. São
Cristóvão,

Oficirva mecânica i
c pe.as e acessórios c/pequu- ,
na entrada. Estrada Vicente Car- '
valho 1481 loja D.

VENDE-SE um bar na Rua da
Feira n9 625 - Bangu. Tralar
com Sr. Aires Amador de Al- !
me ida depois das 6 horas até ¦
as 10 horas da noite.

VENDE-SE baV 
*Mercearia~**rrn""R.

Mirand- Rua Rio Claro 172 Ic- •
ria 15.000,00. Preço 37.000,00 !
entrada 15.000,00.

I VENDE-SE boutiqü_7~ÒTi"m~o 1
i opor;unidade alugue! um sala- I

rio minimo 5 anos de contrato. |
I Av. dos Democráticos 6S0-A.
¦ VENDO - Bar-mercoaria —
I Otinic movimento de copa e

bebidas, c/telefone. Rua Gua-
poré^STT^jira? de Pina.

VENDE-SE Um laticínio com |
bembeniere no melhor ponta
da Abolição. Avenida Subur- '
bana.n^Z.STOJ.

VENDO - Farmácia - ST"Pro
j jetada, n9 11. I.A.P.C Ca;him

prazo.

Km

LANCHONETE - Tiiuoa - Toda
equipada, decorada c/ telef.
Olimo ponto e freguesia. Con-
trato novo. Pre^o cie ocasião*
Infs. c/GUIOMAR OtMÜR -
Tel. 237-265Í' -CRECI 2135.

VENDE-SE uma merce-aria situõda
na Estrada ds Gávea, n? 5?3,
próximo a padaria do Sr. Car-
nera. Tratar no local com o Sr.
Cícero Araújo. Pode mudar pa-
ra outro remo de negócio.

VENDE-SE : bar «-pastelaria -'
Rua Tailândia, 254-B, antiga Rua
Maia em Brás de Pina - Olimo
negdcio.

HERMES - Ótimo
p^ind. ou comércio, 200 m 2
censtruidos, base para mais
¦400m2 a construir. R. Sirici,

eó. Vende-se a longo
T. 222-6465. CRECI 1450.

OLARIA - 
*Área"i 

ndusíriãl
c/21D0m2. 50 r. 42 frente p 2
ruas. Vdo. a 100 metros da
Av. Brasil. Tratar Rua Andi
Azevedo. 119. Tel
CRECI 33Í0.

OLARIA - terreno industriai.
Rua Maria Rodrigues, 9 esq.
Eng. Pedra, c/880 m2. Vd.
oportunidade. TUDIMOVEIS -
Rua Ibi.-pina, 193 tel. 230-2399
-- CRECI 7Sl. «

RODOVIA PRE5.DUTRA -
II — Vende-se área indu....
e/ 280 de frente tctal de
7fi.000m2. servindo p indústria,
loteamento, grupos de casas.
Ver no local e tratar c/corretor
Gtimcs, Av. Pres. Varqas
529 507-8. Tel. 221.5125 é¦221-4903. CRECM04.

RAMOS - Vdo. 
"galpão: 

Indus.
trial, ito. Av. Brasil 780m2
com forca, todo tr.stal?do, óti
mo negócio. Trt. R. André Pin-
lo. 40 - CRECI 21C9 - Tel.
230-5747._

TERRENO"- V."""e,reíê'nTe""Í6x55
iunto Est. O. Cruz murado
ótimo p/indústria soer
entrada prc-,1. comb. Trl Tel
229-9076 ou R. Carolina Macho,
dó 26 tob. CRECI 1304.

VENDE-SE — Fábrica de móveis,
com maquinaria em prédio de
2 pavimentos, livre e desemba-
raçada de todos os impostos.
Rua Carmo Nefc, 218.

Residência
Vendo belíssima residência

d 10 MO m2 - Moderna,
Piscina Acquazul, Campo de
Fool-Ball íl refletores, Qua-
dra de Vollei, etc. — Terreno
iodo gramado e ajardinado —
Excelente para Clube ou Ho-
tel Turístico — Situada em

230.8647. ! Nova Iguaçu — Rua de acesso

j a cidade — Melhores detalhe;
c/ Da. Luzia - Tel. 266 0772.
Seg.-felra.

ALUGA-SE um quarto, sem
móveis a casal que trabalhi» fo-
ra. Av. N. S. de Fátima,
22^603. Tel. 252-1635.

APARTAMENTO - Aluqa-se à
! Ru3 do Riachuelo 241/1103.
! Chaves ne portaria. Tratar'

2564587.

ALUGA-SE ¦*.-¦ Apto. - 1017 d»
frente c- f;ador na Rua Ríachu* I
elo, 87 370 e_taxa>.

ALUGA-SE com telefone apt. sa- |
Ia quarto de frente separados, j
Rua Cardeal Dom Sebastião le-1
me, 171 apto. .01. Tratar;
221-425^

AlUGO - Aplo. kit. Rua Costa I
Bastos, 34/222. Tratar 245-6892.
Barão do Flamengo, 35-D. C/1
Manuel.

CENTRO - Alu_a.se aplo. 1002
R. Resende, 103, alto luxo, de
frente, atapetado, </ pérsia-
nas e armários, 3 qts., ampla
sl- i/inv., banh. e dep. de cm*
preg. Chavos c/port. • tratar
Av. Erasmo Braga, 277 s/711
depois das 17,30.

CENTRO - Aluga-se aot. 601.
R. Santana, 178. c'sl. e ql.
conjugado, coz. Chaves c/port.
Tratar. Av. Rio Branco, 156 gr
1714. Tels: 232-1603 e 252-5917
(11 às 18 hs), na SION. CRECI
J-328. Proposta grátis.

APSA — Aluga-te prédio c/ 3
andares, a ótima loja, ideal
para grandes organizações. Ver
Av. Henrique Vsladaras n? 1-13.
Chav. no n9 143 loia-C. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S.A.
CRECI 253. Tv. Ouvidor 21/
49 de 9/ 11 12/ 17hs. Tel.
242 6060.

ALUGA-SE - Na Can-
a , área com

aprox. 200m2, dividida
luxuosamente em 5 sa-
las, 1 salão e depen-
dências sanitárias. Ver
e tratar na Av. pres.
Vargas, 309-17° andar
-Telefone 221-2502.

Terreno
Sanía Cruz

Vendo 1 20Cm2 de u;'rui-
na, ótimo para pequena in-
dústria ou posto gasolina, a
10 minutos do centro. Telef.
22J-9EM7.

Terrenos
comerciais

CO/MPRO E/VI Sâo Conrado
— Barra da Tijuca — Estrada

20 
| Grajaú—Jacarepaguá. Tratar

1 "'¦ ' com CHERMAN e BIALOWAS
Rua Miguel Coulo n.° 23 gr.

CRECI 1704.

AlUGA-SE quarto independente
R. Senador Pompeu n. 104,

_Preço_13_0,00L
ALUGO quarlos a senhor ou ra-

pazes c/ referen. 160 e 180,
mensal. R. Lavradio, 122 —
Centro — Guilherme.

AIUGA*SE 1 quarto grande
mobiliado, para 2 ou 3 rapazes
amigos. Rua Rrthuelo, 261 vo-
tc* _!^J_ \___*___.t_?^*

AlUGO rpt9 Rua Pedro Alves
n9 119 apt9 203. Santo Cristo.

ALUGO — QtP para duas moças
ou senhora. R. André Cavalcan-
ti, I73_c.'20. _

ALUGO - Rua Caries Sampaio,
364 apto. 304 - Fátima. 400,00.
Ver heie no local de 9 às 12
ou 27-B1A1.

CENTRO - Rua Marquês de
Pombal, 171 — Alugam-se ais.
401, 406, 410. Sala e qto. con|.,
banh9. o kitch. Chaves c/por-
teiro. ANSA - Av. Pres. An-
tônio Carlos, 615 - 2o pav.
Tel. 242-1314 ou 252-1236. __

CENTRO - Aluga-se - AplOs.
Rua do Lavradio, 106 — 2 qtcs.
sala, dop. Chaves c, porteiro ,
- lei. 242-3373 - 252-9619 -
C R E ÇI_3H 7.

CINELANDIA - Aluqo aplo. sa- |
Ia, quarto conjugado com ba- I
nheiro. Ver Rua Ev. da Veiga, |
21 sala 17.

CENTRO — Senhora só, aluga
quarto & sr. ou rapaz distinto.
R. Prof. Quintino do Vale,
62/407 - EstácIo.

CENTRO - Aluqa-se o ap. 301
da Rua Santana, 124. Sala,
quarto, banheiro e cozinha. Ver
com o peneiro. IMOBILIÁRIA
MEIBA - Tv. do Paço, 23 -
•1'19 and. - 231-3673.

ALUGA-SE sobrado 5 quartos!
para residência at. 7C0.CO Rua
Estácio de Sá, 19.

CrS 650,00 - 330,00 sobrüdõ
e ap:. Centro c/l mês adiant.
(sem fiador) 221-1449 (7 às 7h)
R. Carioca 55 scb. Inf. R. Cs.-i-
oca, 55 osb. Indico bens fia-
deres p/outros.

CENTRO - Alugo uma casa c/3
qtos. sala coz. banheiro. A'.u-
gue! 400,00 P. Mesquita Júnicr
16. Chaves na R, Senhor dos
Passes, 250.

CENTRO -
rapazes ./
rioca, 43

Aluga-se vagas p.-ra•efeições. Rua da Ca-
- 29 andar.

CENTRO - Aluga-se ò R. do Ri-
athueb, 325, o aparto 311, _/
sl„ 2 qtcs. benh? em c_«",
copa-cozinha c/ despensa (ted
sinteko). Alug. CrS 550,00.
Chaves c/ pjrtÇ. Tratir íl M.
COSTA. CRECI 2238. Rua Mé:<:.
co, 11 gr. 502. Tels. 221-4064
e 221-3371.

CASA - Alugámcs Rua Frei Ca-
neca. 20S-A casa l-l cem sala,
2 quartes, dependências. Ver
Iccal, tratar Lider Imcb. Rua
Siq. Campes, 80 loia Tei.
257-92ò4_- _C.EÇ|_J6S5.

CENTRO - Rua Teresópolis 19 jent. p/Rua André Cavalcanti!
casa grande p,'res. cm cima 3 j
qtos. sala, banheiro, em baixo: 

'

sala, saleta, coz., copa e dep.
emp. quintal chave 28 p/f. tra-
lar 268-3.121 Geraldo Vieira
Sousa Imóveis R. Ccnde Bon-
fim, 369 s. 801 CRECI J-4II.

ESTACIO - Rua Senhor do Ma-
tez.nho 105 Aluga-se a cesa
II c'saía, quarta, bsnheiro, cc-
zinha e área. Chaves no loca!.
Treter telelcne 223-0307 das 9
ás 12 hs.

MARQUES SAPUCAÍ - CrS
303,00 casa de vila c/l cu
2 anes centrato {1 mes adiant.)
sem fiad.r 721-144? heie d:-
mingo 7 às 7 hs. R, C;r'o:a,
55 (Deu fiadsres p'culros).

Um auarto p3ra se-
rapaz R. Washington
- Ap. } - DepcDÜo

ALUGA -
nhor cu
luh. 10

¦ 2__meses
ALUGO Ouartos p. casais c

p. lavar e cozinhar. R,
Cavalcanti, 138.

moças
André

6C6

Vando Gs*
Tijuca. Oti-

LOTERIA E BAR -
naral Roca, 130-B
ma oportunidade.

LANCHONETE*-" Vendo 
" 
Grafai" |

motivo viidfi do sócio, boa j
féria. Facilito. Av. Engenheiro \
Richard, 160-A. _

MERCEARIA 
*

e estoque.
novo
24m2

s/
a nor.
mais

rista
196 loia C.

MERCEARIA
ponto.

Vendo c/ inst.
div. contrato

430,00 mensais,
iirau, 16.500.00
Arisrides Lobo,

DIVERSOS
TERRAS: Vende-se 4.100 alquei-

res de matas das melhores ds
região, no município de BARRA
DO GARÇAS, M.T. entre os rios
Suià-missu e Comandante fcn«
toura. A 20km da estrada
BR-80. Padrão da terra massapé
preta, e amnrelr. rica de água.
Tratar direto c/ o pcop. Sr.
Garcia, no Rio de Janeiro, fono
226-6660,

ODMPRA E VENDA
COMERCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
AÇOUGUE _ Contrato novo c/residência, boa féria. Av. Mc-

nli 1714.

AVES E OVOS - Vondo Rua
Isidro Rocha n9 II72A Pra-
ça Dois -- Viçtário Geral. Mo-
tivo outro negócio,

ARMARINHO - Vende-se com
pequeno estoque. Rua Barão

de Mesquita n9 526-A. - Ti-
juca.

N. Iguaçu. Ótimo
Fér. 30 mil (podendo

dobrar). Contrato novo 400,00
aluguel. 90 mil a comb.
223-2727._ j_REO_ 1990.

MERCEARIA - Vende-se uma
per metade do valer real 4 míl
de sinal 4 na escritura e 8 em
prestações tcfal 16 mil nictivo
outro negócio - Rua José Hi
gino,_107-A.

MERCEARIA-na GÍó*ria. Feria 25
ent, 25 cont. Bom Inf.. R.
Catete 3.17 s/416. T. 265-7788
CORDEIRO CRECI 326_6.

MADUREIRA.:- Vende-la sapa'-
taria à Rua Pereira da Costa
Í-B - em írent, ao Hermcü
Macedo. Dá paro qualquer ou-
tro negócio.

MERCEARTA'—"Otlmo ponto da
Glória f. 25 mil ent. 25 mil
cont. bem inf. 265-7788. Cor-
deiro CRECI 3626. R. Catete
347 s/416.

MERCEARIA, vendo por motivo
de doença, mercearia c/ resi-
dência nos fundos, localizada
próximo a um conjunto resi-
dencial, faturamento mensal 8
mil mal trabalhada, Ace.to car-
ro como parte de pagamento
ou financio. Tratar Rua Santana
73/ 510, Tel. 224-6909._

MERCEARIA em transf. bar Io"
ja esq. 3 grandes portas
20.000 mais 55 x 1 000. Gal.
Savagol, 216 - Mar. Hermes.

ÕFláNA MÉCÀNtCÃ"~"*"*~V~;nd"o
no melhor ponlo de Ramos lu-
gar para 15 carros, Lant. pint.
m?ca. c:ntrato 5 anos. Ver
Rui loonidia n9 13 atra. da'¦[ 

Rgiác.
ÓCASfAO _ vãn"de-ie--enV;An,
chiela, G8, casa nova materiais
construção, dentro grande lole-
amento, terreno esquino, c/bom
estoque e crédilo. Tratar local.
Av. Cipriano Batata 412 - An-
chiela. CRECI 378.

VENDE-SE uma padaria cem
desmancho de 450 sacos per
mês, com boa féria motivo de
viagem - Estrada Velha da
Pavuna, 352 - Snr. Monai.

VENDE-SE - Açougue lerve ftoutro negócio que queira colo-
car no mesmo pen to. R, Sao
Luis Gonzaga, nÇ 1456.

VENDE-SE — Aviárío cu passa-se
centrato loja grande. Rua B&r-
ros Barrero, n9 115 - Bon-
sueosso.  ¦

VENDE-SE -" Bar-restiuranto,
instalações novas, loja grande,
boa freguesia à Rua Cardoso
de Morais, 498. Tratar com Snr.

_Ma?_±-_____! 230-9724,

VENDO carro com freguesia de
doces. Garanto bom lucro. Rua
Navarro. 46-A. Tel. 242-6996
José. 

VENDO em ótimas condições
«xcelinle poslo de gasolina am
Modurelra. T«l. 3904405.'-

VENDE-SE um salào de cabe-
leiteiro, à Estr. do Cacuia n9 i
340. Iratar R. Mareante n9
1-A.

no Guandu
funcionan-
domingo:

VENDE-SE - Arcai"
com três máquinas
do. Tratart 266-7660
261-7397 -Sr. Jçjé,

VI LAR 
" 

DOS* TELES 
"-Bem 

Yo
Centro área I.400m2 50mts
frenle p/ o asfalto Ven-Jo ba.
ralo. Tel. 3201 Caxias.

3 lojas
Caxias

ALUGO AP - 2 sls. 2 qts. jirau
terraço banho. coí. área c tan-
que. R. do L.v/radio 70 — Cha-
ve port. CRECM815.

ALUGA-SE ap. 403 R. Carlos
Sampaio, 246 de 2 oi°s., saleta,
b;nh., coz,, com telefone. Cha-
ve c/port. Tratar Av. Franklin
Roosevelt, 194 s/l. 204. Foní:
222-7169. Adm. Coimbra. CRE-
Cl j-214. Preç^CrS 503.00. _

ÀLUGA-SE ót!mo apto. de quar-
to e sal; à Rua do Riachuelo,
161 - 9? - 907. Tratar a Ru?
Visconde de lnhaum_, 5 0
s'1.207 Dr. Ramos Telefone:
223-3155. Chaves com o porte.-
ro.

Vendo facilitado ótimo pon-
to, qualquer comercio CrS
80.000 - 140.C00 - 160 000
Av. Presidente Vargas 365 -

i Traiar tol, 247-6645.

ar c/ 1.
2.700 m2 de terraço
Em pleno ceniro da cidade, eminentemente comer-

| dal. Visla deslumbrante em todas as dimensões. Vende-se
I ou aluga-se. Tratar lei;; 222-6465. CRECI 1450.

Grajaú - Casa
Vendo Rua Grajaú exc. casa centro lerre-

no, área 1.800m2. SL, 8 qts, 3 ban., dem. dep.
gar. Queiroz. CRECI 1915. Fone 231-9540
R. 44.

AIUGAMOS - Apartamento 203
Rua Senado, 191 -; C 2 qua--
tos, sala, dependências. Ver
local zelador Paulo. Tratar líder
Imobiliária - Rua Siq. Camoos,
80 leia -Tel. 257-9264

ALUGA-SE - D*e fronte, sala e
2 quartos. Pçe. República. 93
ap"9 901. Choves c. portero.
7-atar c/sindico.

CENTRO — Aluqa-se à Rua do
Riachuelo, 1«3, o apart? 50-1,
c/ sl., qrto., coz., banh?. Alug.
Cr$ 370,00. Chaves íl pertq.
Tratar c/ M. COSTA. CRECI
2238. Rua México, 11 qr. 502.
Tes. 221-4C64 e 221-3371.

CENTRO alugo aps c/salela, sa-
Ia, qt, b. comp. coí. c/ou sem
dep. emp. Av. Gome. Freire
740 Sr. Carvalho tel. 266.08B6.

CENTRO - Alugo cobertura
1307 R. Carlos de Carvalho,
60, sala, 3 qts, varando c/vi=ta
marav. Aluq. 620 mais taxas.
Ver local c/Sr. Silva ou Paixão.
Tratar Tel. 247-6169.

CARLOS SAMPAIO - Passo
contrato apt. qto. sala etc. c/
tel. 1460,00) íl 1 més adiant.
(deixo o fiader) faço contrato
novo. Inf. 7 ás 7 hs. R. C-írio-
ca, 55 (221-1449).

CENTRO - Rua Carlos de Car-
vaiho, 60 ap. 214 - Qlo. _
sala sep. banh. e ccz. Chaves
C perte^ro. ANSA - Av. Pres.
Ant.inio Caries, 615 - 20 pav
Tels. 242-I3U ou 252-1236.

SANTO CRISTO - Aluga-se ca-
sa 5^ quartos 2 salões e dnpen-
d:ncias à Rua da America n?
13, chaves no local. Tratar à
Rua da Quitanda 49 sala 203
tel. 222-2980.

SANTO CRISTO --Alüga-se casa
Cardoso Marinho, 46 — aala,
3 qts. copa, coz. grande área.
Ver no local e tratar - Dr. An-
drade - Telefone - 243-1840.

Leias, Escritórios
e Consultórios

AV. PASSOS, 101 s/1601 - _6.
lão, e banho. 46m2. CrS
600,00. Chaves e/porteiro. AN-
SA -- Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 29 pav. Tel. 242-1314
ou 252-1236.

ADVOGADO - Vaga em escri-
lòrio, frente ao Foro. Tratar te-
lefoo 230-103K

ALMTE. BARROSO, 97-1004/6 -
Alugam-se três salas atape-
tadns, com banheiro. Ver das
13 às 19 hs. Ascensorista NEL-

_CV. _
ALUGA.SE - Pça. Tiradentes n9

9 sala 1106, fie. banh. Alug.
Cr$ 300,00 mais taxas. Chav.
c/porl. Trat. R. Quitanda, 30
sl. 1001, 9 às 12 e 17 às I9hs.

ALUGO — Rua Senador Dantas,
76 ceni. 201/2 e s/loja 207,

^y_rr---_----i- ccr'Ti_..o...P£rr&'f°-
ALUGA-SE ÍÓÍA (. - Ã Rua 7

de Setembro, 88. Aluguel 4 sa*
lários sem luva. Tratar R. Ou-
vidor, 50-69 andar - CRECI
1438. _

APSA — Alugam-se salas - 101
201 - 302 - 306 - 308 -

701 - 305 - R. da Quitanda
n? 20. P,< fins comercifitt. Tra-
tar AUXILIADORA PREDIAL
S/A. Chav. cl port. CRECI 253.
Tv. Ouvidor, 21-49 9/ II e 12/
17hs, 242-6060,

APSA — Ãluga-se loja — A. Pea.
Almirante Jaceguai, 61 p/ fins
comerciais. Chav. c/ port, Tra-
lar AUXILIADORA PREDIAL
S/A - CRECI 253. Tv. Ouvidcr,
21-4? de II II e 12/ I7hs.
Tels. 242-6060.

AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS,
615 — 2? pav. magnifico grupo
3 &alas c/ banh. Tratar no
local. Inf. 2 4 2-1314 ou
252-J236.

CENTRO - Rua da Constituição,
32 loja e sebrado — Aluga-se
c/4COm2, inst. força, entrada
p/ caminhão, 16 sal. min. Pode
ser visitado. ANSA Av. Pres.
Antcnio Caries, 615-_? pav.

J-els--i_íH2.,.l_ou_?5"!il 23í •
CENTRO - 

"Alugo 
sala 802 R.

Marcilio Dias, 20. CrS 2fO.
Chaves c 'porteiro. Tratar R.
México. 119 s'806 - T .
252-9661,

CENTRO - R. R;drigo Siiva, 18
A"ugo sala de frente — Inf,

232-1107 e 232-3909 - C5ECI
1192. '

CENTRO - Visconde inhãumã"
50-503 — Alugo ótima sala de
frente — Chaves c/ port. Pe-
dro. Inf. 242-9625 - 10,30/17
hs,

CENTRO -~ Alugo ótimo grupo
de salas, no melhor pontocom. Rua Araújo Porto Alegre,
70, gr. 116. Tralar Sen. Dan-
las n? 118, s/ 616 -Telefo-
n» 232-3560 - CRECI 1 652.

CENTRO* - Aluga-se" omita saia
à Av. Presid.nte Vargas *à4b
s/501. Ver no locrl c/o Sr. lu
ciano na sala 50-í. Aluguel
450,CO iralar c/mesmo telef.
223-1530._

CINELANDIA - Àlusa-se. con-
junto de2 íz-zs, de frente, pa-
ra escritório ou residência. An-
df.r aíto ledo da sombra. R. A%
veto Alvim, 33 - Ed. Rex —
232-4598.

AlUGA-SE salas no "Edifício
Ouvidor" à Rua do Ouvidor
165/167 A .esnuintj de Uru-
guaiana, 

"Edificio 
Carioca"

U.'g da C:rioca 5, "Edificio
S. Francisco" Av. Rio Branco
91 crquina de Buenos Aires.
Ver com o zelador. Tratar Lar-
go da Carioca, 5 — Secreta-
ria da Ordem da Penitencia.
Sr. Jorge.

CENTRO - R. dos Andradas,
passa-so um contrato do 5
anos, toja, sobrado, g&ragcm
e telefone. Inf.. Eude-s Imóveis.
Tel. 224.4939 e 256 9819 CRECI
870.

CENTRO Alugo sala 154 P~
Álvaro Alvim, 27. CrS 190,00
mas ta«_">. Chaves e tratar"ACIR" ¦- ACMINIStRAÇAO
na Sobreioja. CRECI 3233 a Sa-

Jazer._ _
CENTRO' - Alugo saia 155~"\T.
Álvaro Alvim, 27. CrS 220.00

I mais taxas. Chaves e tratar
I "ACIR" - ADMINISTRAÇÃO

na Sotreloia. CSECI 3233 a Sa-
lazar.

ADMINISTRADORA LEAL - Alu-
J ga o apt. 701 da Rua Ubaldino
i do Amaral, 4 ., conjugado,
i bcinh. Chaves c/porleiro. Tratar

'242-7508 â: CRECI J-402.

ANDRÉ' CAVALCANTI N9 136
Bloco B Apt9 302 (Cobertura)
2 qts. sala, banh. dep. empreg.
pintado, sinteco. 550 mensais
e taxas. Chaves no 301 — Tel,
228-2591.

CENTRO - Aluga-so espaçoso
<*pt. frente para duas rues. S.
2 q., e demais deps. R. Ria-

I chuelo, 32 apl. 607. Chaves
! com o porteiro, — Tratar
i 281-0597.

| ESTACIO - Aluga-se 6limo apl.
! 101 Rua Rodrigues des Santos,

334. Chave na Rua Sào Carlos-,
72.

ALUGA-SE Av. Mem do Sà,
102, loia, cem 260m2, com
duas câmaras frigoríficas. —
Área tolal 340m2. Ver com o
vigia e tratar no Largo da
Cf rioca-, 5 — Secretaria da
Ordem da Penitencia. — Sr.

ALUGA-SE, fins comerciais ou
profissionais, grupo 2009, Av.
13 de MaiOjjtf. Tel._222-3750.

ALUGA-SE - Lojinha no íiaii
idifício Carioca. Contrato 5
anos. Alugue! 2 salários mini-
mos. Largo da Carioca, 5

s 119.

ALUGAM-SE - Grandes conjun-
tos salas c/banh. 600, 750 mais
taxas. Edif. Santos Seabra. Av.

_Mal. Floriano 38.
ÀVcNIDÀ' 

*GÕMES***FREÍREr 
Í76

alugo ótimo sala c/
base 380,00.

sola 402
banheiro

VENDE.SE um bar, contrato no-
vo. Aluguel 300, férias garan-
tidas. Rua Clarimundo de Me- i
lo, 133, «quina com Crux •
Sousa - Encantado.

VENDE.SE" um armazém, barato |ei estoque, R. 5 de Julho n9
201. P3r;o da Rio~S. P,-,u'o,
xm. 50. Eslado do Rio - Se-
rop dica.

VENDE-SE- Üma casa de aces- í
sonos, com oficina elétrica me- I
canic». Bom preço. Por moti- {
Y?_ de viagem. Rua Santana, 

'.
192.

Imóveis
Pre-ir.amos urqente para clientes, aptos, e casas

e 3 qls. mesmo alugados. Negócio garantido om 30
Tratar c/ FRANCISCO XAVIER IMÓVEIS LTDA. Av.

de Pina,
260-7191
1 273.

c7 2
dias.

. Brás
96, Loia - Penha - Tel.: 260-7451 - 260-8919 -
- 260-0665 - 230-0031 - 230-4219 - CREC!

VENDE.SE um b~ar na"
Getúlio, lis. 7 e 9.
Roxo-; Tratar no Icçá

INDÚSTRIAS
AN* TElES# 826 - Área de400tn2 p/indust. c/44mts de
frente, igual de fundos, 99mls.
de ambos os lados, plana, cem
um casario aproveitável. Entre-
ge imediata. Preço CrS 160
mil c/apenas CrS 50 mil de
entrada, saldo financiado em

meses. Plantas, mais infor-
mes Pompéia tels. 231-0844,
231-2344, inclusive sábados e
domingos. CRECM-340.

ÁREA 85.00ÕM2" vista 
" 

pãnor!
ponto areai argila, luz, força
asfalto, cercado, 2 casas em
ob. 170.000 ent. 85.000 rest.
òomb.-Tel. 230-9219 Geraldo.

ATENÇÃO - Vendo ótima área
de 1 500m2, parte c/galpào, c;
os prédios da Rua da Gambos
n9 69 - 71 - 73 -- 75 -
77 - 79 e Rua do Propósito
ns. 110 e 114 - UNIL 227-7223
e 232-8858 - José Mauricio
Ribeiro - CRECI 194.

m2 Ipanema
-prTíií QU- DRA DA PRAIA - Terreno ele esqui-
Belfort 

j 
na com vista p/ mar. Tratar c/ Maria Gomes -Esc. Av. Cop. 895 - 3.° and. 257-5703. Res.
255-3434. CRECI 1679.
mmammKtmmmBmmmm

IMÓVEIS
ALUGUEL

ALUGO — Quartosala separa-
dos, com maçjnifico armário
embutido, cozinha e dematj
dependências. Ver das 14 às
17 horas a Rua André Cavai-
canti, 129 apt._203. *_

APARTAMENTO - Alugo 2 qtos.
sala, dep. empg. lind; vista.
750,00. R. Ubaidino Amaral,
80 a-pr._1607.

ALUGO - Centro, Av. Mem de
Sá, 230 ap!9 504, sala, .lo,
cozinha, b2nheiro e área. Tratar
R. Teófilo Otoni, 117 - 39 -
Th 723.3435 - J:roe - CRíCI
1790.

AlUGO uma sfla c/dlreito á la-
var e cozinhar. Rua S?n=.dor
Pompeu, 20 outro quarto R.
Ar is lide s lcbo, Bl.

ALUGA*SE quarto cu vega pa<r_
Uni oj doU rapazes em apt,
de rapar* ".ó. Av. Pres. Va-rgai;
2037 - 139 and. Aol9 1.305.

AlUGO - A.ot9 3 quartos
c ban. :ada, s.*!ãor _ò\&.&, cozi-
nha. dependência empregada;
etc. Av. Presidente Wilsan, 228
— Vis.ta cem o j?orte:ro

APSA"'-- Alüp/a-se ap. 510. R,
Riachuelo, 81/ 87/ 89, c/ sla.
qlo. conj. kit, banh. área serv,
Chav. c/ Sr, J;ão. Tratar AU-
XILIADORA PREDIAL S/A -
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 21,
49. de 9/ II c 12/ 17hs. Tol.
242-6060.

E5TACIO SA' - Quarto grande,
aluga-se a casal ou 2 senhoras,
*t, lav. coz. Ambiento familiar.
P. referencias. 180,00 mais
taxas. 2 meses depósito. Trazer
Cíírteira Profissional. Ver á R.
Maia lacerda 221 de 10 às
17hs.

ESTÁCIO - Àluga"sê ãpT IÕ1
da Rua São Frederico, n° 42
ll. 2 qtos. Aluquel CrS 280,00.
Tratar 242-9948.

FÁTIMA e* St, Cristo lluqo apt.
qrto. sala 350, e casa fundos
200,00 c/ I mês adiant. fjeni
liador) recebo depois. 221-1,149

224-8362 - R. Caneca,
(hele),

ALUGA-SE ampla sala com ves- 
',

t'buío e banheiro privativo,
atapetada e com cortinas - CrS
450,00 mais taxas. Ver com
p;iteitc. Av. Presidente Var- I
gas, 590, sala 1609, tratar fone !
224 0462.

ALUGA-SE a Rua da Conceição, !
105, o ccniunlo 2 112. Chaves;
na portaria. Tr. na Aux/ Pre-
dial, Trav.-Ouvidor n9_2l.

ALUGA-SE sobrado com" 25Õ"m |
quadrados, força ligada. Ver e i
tratar Lavradio, 161.

AlUGA-SE" 
*Tõia 

e ¦*¦- sobreloja,
juntas ou separadamente com
forca] Ver no local. R. Resende

ZONA CENTRO
MHBWBa

CENTRO
AlUGO sala de (rente s/ móveis

P7 r.p:?z..s ou casei. R. Riachu
elo, ,105 ep. Ml, Cenlto.

/LUGO ap. 6C6 Praça João
Pessoa, 9. com qto. e sala se-
parados, banh. e co.*. compl.
arpa com tanque etc. ver
erm port. Tralar Av. Rio Rian-
co, 39. ,/ 1809. Tel. 243-9575.

AV.^MEM DE SA', 385 AP. 301
frente, sala, varanda, _ qtos.

banh. ccz. dep. emp., área,
Ch.-ves íl zelador. ANSA -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615

29 pav. Tels. 242-1314 cu
252-1236.

AV. 13 DE MAIO, 47 -_Ãp.
1201 - Grmdc sala c/ di-
v[sô«s, hanh. coz. Chavos na
s 2812. 450.00. ANSA - Av.
Pres. Antônio Carlos, íil5-2o
n.v. lei. 242-131-4 cu 252-1236.

ALUGA-SE apto. de frente, 2
quartos, sala e dep. nt Rua
taura de Araújo, 150, aptp
201 - Chavai no apto. 202.'

Infs. lei. 256 1012.

FÁTIMA - Aluga-se apt. salão,
2 qts. depds. empreg. Pç, Alie.
laceguay, 61 - ap. 833 - Cha-
ves 801. Tralar 222-5241.

FÁTIMA - Aluga-sa à Pçj. Pres.
Aguirre Ccrda, 45 ap. 201 de
qt. sl, banh. e coz. Ver c/por-
leiro e Iralar R. México,
41,301. Tels. 221-3421 
221-3718.

FÁTIMA - Alugo aptoYcõn]"
409 Rua Riachuelo, 220. Chaves
porl. Telef. 205-26U.

FÁTIMA — Alugo ap. conj. exi-
ne-se liador, 250,00 mais laxas.
Vor port. Praça Almirante Jace.
qual 72 ap. 204. Iratar 
2286624.

GARAGE - Centro - Pres. Var-
gas c.m Av. Passos. Alugo.
Tel. 256-2005.

PENSIONATO p/moças c senho-
ras aluga-se vagas. Amb. alta-
mente selecionado. r>avessa
Muratori, 11. Tol. 222 9112
Ceniro.

QUARTOS pãriTT"rãpãzãs corri
ama. Aluga 200. cem depósito
•Senado, 

J21.
QUARTO - 120,00 - Em .apar-

tamento de rapazes com todos
os dreitos. Av. Mem do Sá,
75-3 apto. 401.

OUARTOS - Alugam-se-'doi»
bons quartos para rapazes. Rua
Ubaldino do Amaral, 56. Con-
tro.

Tralar tel. 252-2835.
ALUGAM-SE salas pequenas para
comércio. Trav. do Ouvidor 36.

55 I ÀLUGA-SE p/ escrit. ou consull.,
ótimo conj., frento, c/ 2 salas,
bin., kitnete, CtiaVes c/ pertei-
ro. Av. Treze de Maio 47 s/
506. Inf. 22I-2098 e 224-9726
CRECI 2223.

ALUGA-SE uma ou duas salas
Edil. Cidade do Rio de

Janoiro - Av. Alm. Barroso
63 - 120I - Fone 224-8435

br. Reinaldo.
ALUGA-SE grupo 1707/8/9, Av,

Ireze de Maio, 23, por CrS 350
cada sala ou Cr$ 1.000 o cin-
iunto mais taxas. Chaves com
porteiro Sr. Leonardo, Tratar
à R. Miçjuel Lemos, 44/1004
(17. is 20 hs)._

AlUGA-SE grupo do 2 sitlosY/
banheiro privalivo íl sintel.o
tí pintura ~ Av. Rio Branco,
37 gr. 1.502. Chaves tí portei-
ro - Tratar: 266-3068 o
245-0218.

ANDARES": Alugo 2 ótimos,
iuntes ou separ?dcs c/área
cada 350-n2. Rua Ouvidcr i-q.
Carmo. CRECI 1334. Tolofs.
227-5671 ou 221-1984.

ALUGO I loia"de 100m2 e 2 de
25m2 cada. R. Riachuelo, 399
e 405 fundos, lei. 221-4-124 e
237-5.IOÓ.

AliJGA-SE 
"ótima 

:lòja (IIOm2).
c/tel., novo, p/div. fins., inst.
luz, qás, forca, sem luvas, ex.
celente pr.nto. Av. Mem de Sá,
239 - próx. Cruz Vermelha.
Chaves no local.

ALUGO ótimo salão, 74m_ p/
escrit. Resende. 37 - 3? anil.
Rosalvo Retjo 255-2298. CRECI
1535.

CENTRO -¦ Alugo sala 1.111 Av.
Pres. Vargas, 418 - Toda pin-
tada. Chaves porteiro, Cr$
310,00 mais taxas. Tralar"ACIR" - ADMINISTRAÇÃO
«. Álvaro Alvim, 27 sobreloia.
CRECI 3233_a_Salazar. __

CENTRO - Alugamos exce-
lente, grupo de salas, c/banh.
priv. p^eicritório, consultório,
erc. à Rua Alcindo Guanabara
n9 15 grupo 1002. Chaves c/
porteiro e tratai na IMOBI1I-
ÁRIA SAGRES LTDA. Av. Alte.
Barroso, 22 606 Tel. 231-0322
e 2240038_CRECI 1238. (C

CENTRO - 
""Alugamos 

3 salas
na Av. Graça Aranha, 226 salas
607/8/9. Chavos c' porteiro.
Tralar IMOBILIÁRIA SAGRES
LIDA. Av. Almle. Barroso, 22
sala 606. Tel. 224-0038 e
231-0322. CRECI 1238. __ __JÇ

CENTRO - Aluga-se 49 andar
Av, Rio Branco, 9. Ch.ves n/
portaria, tratar Av. 13 de Maio,
45/149- 12/lShs. CRECI 692.

CENTRO -""Aiuqa-se salas.R. D.
Gerardí, 46. Chames c/perteiro,
tratar Av. 13 do Maio, 45/149

—' l-/18hs. CRECI 692.
CEN i RO 

"- 
Aluga-se sala" comer-

ciai c/b*nheiro privativo, Praça
Tiradenles n9 60 sala 402,
33,40m2. Tratar Av. Pres. Var-
nas. 630 ¦ '314. 

Tel: 221-3474.
CONJUNTO P/ ESCRITÓRIO*-
Aluga-se c/grande salão, 3 sa-
Ias, lavabo privat., closed, kit.,
armar,, embut.] 3 aparelhes de
ar, refrig, e, temporariamente,
tel. Ver irat. Trav. Ouvidor 21
grupo 303, de 2a, a 6a., de 15
às 17., ou no mesmr- horário
marcar visitas. p/. Tel.
252-5083.

CENTRO -Aluga-se-grupos'201
e 202, íl 2 salas c/ banhei-
ro, à R. das Marrecas, 3o. Tra-
lar 222-5827 - J-254/ CRECI
1 087.

CENTRO .-"*Av."Pr"os. VaTqas",
1.146. Aluga-se a sala 308,
frente c/ banheiro próprio cha-
ves c/ zelador. Sr. Vicente tel.
223 0307_do 9 ,Vs J_2_hs.

CENTRO"-""Alugo ii. 
**5 

r7 Re-
sendo? 127. Ver ci port, Tr,
Av. P. Varqas, 583 712. _

CtiNTRO - Aluga se - Grupo
012 R. Evatislo da Veiga, 35,
salas, coz, banh. Alg. CrS

500.00. Chaves c/ o port. Trat.
LOWNDES SONS - Av. Pres.
Varçjís, 290, 2° andar. - Tel.•223-9525"'-: 

CRECI_ J-25.
CENTRO «Aluga-se grupo"Í50Í

da R. México, 31 — 3 salas p/
escritório ou consultório medi.
co, 1 banh. Alug. CrS 2.500,00.
Chave, local dia. das 15 as 18
hs. Trat. Lowndes Sans. Av.
Pres. Varo--., 290 - 29 and.
Tel. 223-9525. - CRECU-25^

CENTRO - Passo contrato da
loja o dois andares em con-
troto perto Rio Branco na 7
H« Setembro. Tratar telefones
2224209 - 261-2693 eom G«-
r nldo.

CENTRO* 
'-"Àlugo""lõ'jãT7"*R7Tu-

lia Lopes de Almeida. Chaves
loja 19. CrS 900,00 mais taxas.
Tratar "ACIR" - AOMINIS-
TRACAO. Tel. 224-7771 ou

; 232.5912. CRECI 3233 _a S,,lazar_.
CENTRO**-""Ãiugã-se 

"loja 
da R.

Lopes de Almeida, 19 — Alug.
Cr$ 900,00 mais taxas. Chaves
c/ port. Tr-atar Lowndes Sons.
Av. Prós. Vargas, 290 -29 rm*
dar. foi. 223-9525. CRECI J-25.
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CENTRO - Al mim .vio várias sa-
t.i na Av. Rio Bronco, 9, com
área enlre 15 o 45m2. a Cr$
10,Õ0m2. Chave, com portoiro,
Tralar Lowndes Sons. Av. Pro»,
Vargas, 290 - 29 «nd. Tel.
223-9525, - CRECI J.25.

CENTRO -'- Aluno .«'"isll,: 913
ds R. Arauto Porto Aley o, 70
- Ssla, c/ bonh. Aluguel CrS
550,00 ntois lanai. Chave» c/
porl. Tratar Lowndes Sons, Av,
Pres. Vara,», 290 - 29 anil.
lel. 223-9525. CRECIJ-25.

CENTRO SAVRIl aluga' sala c'/
banheiro de frenle p/ Mart«
chal Floriano Av. Passos 115
tf 411 Ver no lo:al c/ port.
Tratar Av. Nilo Peçanha, 12
•/ 513/515. Tell, 252-2607 -

252-7671 CRECI 3549,

CENTRO - Aluga-se sala 402
da Av. Pres. Vergai, 290 -
Ioda atapetado cf 36m2. Aluo.
CrS 600,00 mais taxas. Chaves
traí. Lowndes Sons. Av. Pres.
Vargas, 2"0 — 29 end. Tel.
223-9525. CRECI J-25.

CENTRO — Alugom-so salas,
1013/1814 Av. Trcio do Maio,
23 — 2 sales c/banh. privfltivo.
Aluei. Crí 700,00 mais taxas.
Chaves c/porl. Trat. Lowndes
Sons. Av. Pies. Varqas, 290, 29
and. Tel. 223-9525 - CRECI'_!_______

CENTRO - Aluga-so grupo 311
a 313 R. do Acre, 47, grup.
c/ banh. privativo, área 116m2,
Alug. CrS 1.200,00 mais taxas.
Chaves c/ pert. Trat. Lowndes
Sons. Av. Pres. Vergas, 290 -

2° and. lel. 223-9525. - CRECI
J-25.

CENTRO - Sala comercial aluga-
je cf telf., por 450 mensais o
taxas. Sl. 809 R. Evaristo Veiga,
35. Chaves c' porleiro. Tratar:
R. Míxiçoj_70j_s/_909.

CENIRO - Aluaa-se gfupos 903
e 904 da Av. Pres. Vargas, 4H2
- Saleta, sola e bann. Alug.
CrS 600,00 mais taxas. Coda
tir. chaves local das 9 òs 17
hs. Trat. lowndes Sons. Av.
Pres. Vargas, 290 - 29 Bnd.
Tel. 223-9525 CRECI J-23.

CENTRO — loias precisa-se ur-
gdnto para loczçao cm pon-
to de grande movimento. Tr*-
tar CHERMAN o BIAIOWAS >
Rui Miguel Couto n° 23 gr.
606 CRECI 1704.

CENTRO - Alugo 2 lojas novas
1 p/ Ijnchonote outra qualquer
ramo. Ver tratar Sr. dos Pas-
sos, 286, prox. P.a. Rap.

CENTRO -~~Posse.se andar com
telefone e interfone a Rua do
Ouvidor, 87-A . 49 ondar. In-

¦ '"irritações no local. 

IOJA AlUGA-SE c/l50m2, Iirau,
força, entrada e mida do car-
ros, alug. 1.200.00, Tratar Av.
Mam di) Sá, 100. II, 224-7486.

IOJA - Alugo e/.1.0m2 *l il-
r.iu, forco o gás. R. Machado
Coelho, 93. Ch. *l Sr. Adria-
no barbeiro n9 103. Tel.; ...
245-5747.

LOJAS - Rua Amírita I esq.
Sto. Cristo - Alug. 800,00 o
350,00 - Inf. lel. 231-1139.

LOJA VAZIA - Passo controlo
5 anos, Instalações, jiraus, lei.
Av. Salvador do Sá 154. Tel.t
264-5210. Sr, Francisco.

ÓTIMA SALA -"1304 Av. Ãltõ.
Barroso, 63 (Ed. Cid. Rio Jancl-
ro), saleta, banh. frente pin-
tada, sinleco, 4 s/m. Chave
port. Tralar 232-2005.

ÓTIMA SAIA - Na gr. 905, Àv.
Graça Aranha, 145, fronlo
mobiliado, telefone, sala do
espera, recepcionista etc. — Só
par» 1 «dvoyado 1232-2616).

PALMARES' - Aluga ótima sola
do frenle, plnluia nova e bon.
Ver c/port. R. Miguol Couto,
23/602 - Tratar. Av. .Graça
Aranha, 226-109 - Tel,
221-4554 - 224-4664 - CREú
2565; ,

PRAÇA" MAUÁ"* - Passo-se con-
trato d? ótima loia c/ 300m2,
em ponto espetacular para
banco cambio turismo restai):
rante suvernirs. Tratar 232-9710.
CRECI 1156. 

CÍNELANDIA - Aluga-se sala
í07 Rua Alcindo Guanabara,
17/21. Chaves na portaria.
Tratar sala 610. _

EDIFÍCIO AV7 CENTRAL - Passo
sala luxuosa, móveis jacarandá
e mármore, cortinas, lustres,
atapelada e 2 telefones. Ver
sab 937. CRECI 404.

ED. CIDADE RIO JANEIRO -

Alugate coni. 2 111 da Av.
Alte. Barroso, 63. Chaves por-
taria Sr. Hélio, Iratar proprie-
t.rla D. Dino, tel. 227-2615.

LOCAÇÃO'COMDR.
CIAL — Transfere-se
contrato de andar intei-
ro (480m2., ótima de-
coração, aluguel men-
sal Cr$ 13.100,00. Ver
e Iratar no local: Praça
XV de Novembro, 34—
12° andar (em frente à
Bolsa de Valores). _(C
LOJA~ — Alugamos Rua Fre'-

Caneca, 208-A loja 11, chave
casa 14, serve para depósito,
peq. indústria. Tratar Líder
Imobiliária. R. S. Campos, 80.
Tel. 257-9264. CRECI 1655.

IOJÂ - Ãl__»-se órma loia à
Rua do Senado 280. Alg.
550,00 s

PAIMARES - Aluga ótima sala
coni, ban. kit, etc. Pintura, e
sinteko — Ver. Av. 13 de Maio,
47/1.613 - Trotar Av. Graça
Aranha, 226-109 - Tel.
221-4554 - 224-4654 - CRECI
2565^

PASSA-SE loja !-0m_ c/gde. ii.
rnu( ótimo pontu junto Av. R.
Eranco, facilito bem. T.
253 6729. CRECI 1963;

RUA DAS 
"MARRECAS. 

40 s/208
- Hall, sala, banh. Chavos c/
porleiro. ANSA. Av. Pres. An-
tenio Carlos, 615 - 29 pav.
Tels.: 242-13I40U 252-1236.

RUA EVARISTO DA VEIGA, 16

gr. 1.106 - Hall, 2 salas, hall
int., banh, CrS 500.00. Chaves
cf porteiro. ANSA - Ãv. Pres.
Antônio Caries, 615 - 29 pav.
Tels. 242-1314 ou 252-1236.

RUA BUENOS AIRES N9 23 -

Alugo amplo andar com 70m2
Úteis com 2 banheiros. Tratar
com Sr. Domingos - Rua Eva-
ri ..to da Veiga, 21.

RUA DEBRET, 23 - Aluga-se o

gr. 416/417, c/3 salas c banliV.
área 90m2. Ch3.es c/porteirc.
ANSA — Av. Pres. Antônio
Carlos, 1S15 - 29 pav. Te,.
242-1314 ou 252-1236.

rT~MEXICÓ, 111 - Salão gr.
1035. Aluga-se CrS 600,00 mas
taxas. Tel.: 2450815. pela ma-
nhã. .

rua" DÃ ASSEMBLÉIA, 93 -

Alugam-se salas 1406 - 1407
juntas cu não. Chaves na poi-
taria. Tratar tel. 222-74. B.

RÜÃ ÁLVARO ALVIM'," 21
Alugam-se 2 conjuntos a 70O.C0
cada um. Chove c/porteiro.

_Ií__.__y2.f____J-_?í?:i?-Ii_-—
SALA frente mob. cas. ir. lav.

coz. sossego, fam. R. Tomás
Rabelo, 2S-A. Salvador Sá c/
Mfirq. Sap.

AlUOA-SE quarto com moveis
a senhor que trabalhe o lonha
riiler.ncia. Pedro Amórico 166,'
206, bl. A. 

AlUOA-SE um quarto o uma va-
qa a moça quo trabalho íòrai
Rua Marquês de Abrantes 199/
104 - Flamengo,

AlUGA-SE uma vaga a uma mo-
ca educaria quo trabalhe (ora.
Rua Buarque do Macodo 71,
apto. 603

AlUOA-SE uma vaga em casa cie
familia pf rapaz, em quarlo
de dois. Rua Pedro Américo n9
503 - 

Çetcje. _ 
ÀLUGÀ-SÉ apto." 710. da Rua
Senador Eusébio, n9 30 com
quarto, mie, banheiro, cozinha,
área com tanque, chaves com
o portoiro. Tratar com Dr. Cae-
íano de 2a. a 5a. a Rua Sena*
dor Dantas, n9 45-B sala 401.
Teli 222-2329 das 16,30 às

_^8,30.
ALUOA-SE «pto. 614 da Rus

Marques de Abrantes, 168 com
sala, quarto separado., cozinha,
área de serviço com tanque o
dependências do empregado.
Chaves com o porteiro An-
lónio. Tratar com proprietário.

Jol. 257-Ó540 a 222-36B0,
ÃLUGA-SE diárias, quartos

mobilados, com direito a cozi-
nhar e lavar. R. Pedro Américo,

_?1_J-____U^7}ílÍjJ__!__£___-
ÀIUGÓ - 1 vaga p/ rapaz com
dir.ii.-s. Rua Almt. Tamandaré,

__*! "P'* 508- T. 265-6685.

ALUGAM-SE VAGAS - Para
moças. Rua Andrade Pertence,
205 tpto. 108 - Tratar c/ D.
Maria.

AlUGA-SE - Um
do Catete, 110 <

gam-sc vagas.

quarto a Rus
i também alu-

AlUGAM-SE voas pf<a rapazes
cem referência. Rua Marquês
do Abrantes, 189,304. Tel.
266-1497. .

ALUGAM-SE quarto: a rapazes
fino trato, apartamento família,
Catete, 247'1106.

ALUGA-SE - Vaga para rapaz.
Telefcne 248-2104. Oiele.

A MOÇAS - Pcnsionato c/re-
(feições — Lnr Universitário —

Tel. 245 2449 — R. Ai lur Ber-
nardes, 53 - Catete.

. ÃLUGA-SE - lin c. de 
"fEniiiia

| q, ,i i moça de respeito que
trobalhe fora. R. 2 de Dezem-
br o, 34-408. Flamengo.

ALUGA quarto, ótimo para pes-
soa que trabalhe fora. Pede rc-
ferência — Tratar fhnto Lii-
boa, 178 casa 4 — Calele.

ALUGO quarto c/3 vaaas p/
mocas trab. fora. Ref. Ed luxo.
Amb. familiar. Paissandu
179/906 T. 2656365 - flamen-
go.

ALUGA-SE ólimo apto. 101 R.
Silveira Mirtins, 129 de sala,
2 qtos-, sala de jantar, banh.,
coz. e dep. compl. Chave
c/port. Tratar Av. Frtnklin R=-
otevelt, 194 sl. 204. Tone:
222-7169. Adm. Coimbra. CRE-
Cl J-214.

ALUGAMOS - Ótimo apar-
tamento á Rua Bento Lisboa,
163/9C-2 cem sola, 2 quartos,
banh. coz. dep. empregada,
sinteco, pintado. Ver zelador,

'tratar 
tider Imobiliária, R. Siq.

Campo-, 80. Tei. 257-9264 -
CRECI 1655.

5AIÀ de frente no Edif. Lisboa,
Av. Pres. Vargas, 590/ 1608.
Trata e mestra o chefe da por-
taria Sr. OÜvio.

SOBRAI e SOERAl S/A aluga

| teia 1307 - Almte. Barroso n9
' 

6 - Choves portei-o — Alu-
! quei: 500,00 o taxas - Tel.:

| 227-9133^_CR£CI J-259.

TRIUNIAl"'""- l. COMERCIAI

j — Alug. Marques Pombal, 171
I s/EOS. Chaves port. tratar Pres.

Vargas, 542 and. 59 243-5618
CRECI 202 (Ç

TRIUNIAl - l. COMERCIAL" -

Alug. R. Andradôs, 96 sls.
1104/1105 c/ 2 sls. coda uma.
Chaves port. Tratar Pres. Var-

gas, 542 and. 59 243-5618 CRE-
Cl 202. (C

banheiro, qto- empre-
demais dependências.

5 porteiro. Tratar Eduardo
12 hs ès 21hs. Tels.

ZONA. SUL
¦gBBE_-_B___U-__H____-9_5

; GlORIA

;:.

GLÓRIA E
SANTA TERESA
ALUGO ~ Quarto moblliado à

1 ou 2 cavalheiros trabalho
¦fora, referências, condução
ônibus cu bonde. 5 mis. dc
cenlro. ___________

ÃÍUGÃ-SE apartamento 201 -

Rua Monte Alegro 58 - Tel.
232-2352 Sr. Fidalgo.

ÀLÜGA-SE aportamento 102
Rua Almirante Alexandrino n9
2870. Tel.: 232-2352 Sr. Pi-
da'go.

Alug--se apto 403
Rua do Russel, n9 404 c/ sala,

quart., cor., ban. comp. dep.
..-mp. Chavei c/ porteiro.

GLÓRIA - Aluga-se apto. 801
R. do Russel, n9 404 c/ sala,

quart., coz., b.'.n. comp., dep.

AlUGA-SE apartamento
Rua Aprazivcl n9 8. Tel.
232-2352 Sr. Fidalgo.

102

ÀLUGÀ-SE apartamento de sala,

quarto, cozinha, banheiro, ore.
c/tanque, na ladeira do Cas-
tro, 191, apto. 201. Ver no
local das 13 às 17 horas. Tra-
tar pelos telefones 243-9759,
223-2923 e 224-1331, c/ D.

_Aida.
A MOÇA — Irab. fora alugo

120,00, ótima vaga, qto mob.
Pode coz, tav. etc. Gel., b.
quente. Augusto Severo . . •
264/2J. Tr. noite. .

APARTAMENTO 311. saia Qto.
coz. dep. 450 e taxas - Rua
Cândido Mendes 2-10. Trai. a
Trav^ Ouvidor, n9 21-B.

ALUGA-SE 
"uma 

sala indepen-
dente e com direilo. Pede-se
referencia — Rua Cândido
Mendes. 140/302 - Gloria.

ÃIUGA-SE quarlo independente
a senher de 'fino trato, tratar
Rua Cândido Mendes, 98 apto.
306.

ALUGO apto. _Ò3 ds Rua Can-
dirio Mendes n9 335, c/ 2
qtos., — saia — depend. Cha-
ves port. Tratar Av. Nilo Pe-

çanha, 12, s/ 513. Al. 650 c
mais taxas. ___

mocas em ;
R. Cândido

ALUGA-SE vagas
casa de familia,
Mendes, 89/210.

AlUGA-SE um quarlo em casa
de familia de pref. que traba
lhe fora. J. 222-4845. _

ALUGO - R. Santa Cristina,
144/203. SI., 2 qtos.,
deps. Ch. port.

emp. Chaves c/_ por teiro,

GLORIA -7- Alugo apt. c/ 1 I

quarto, sala, banh. e kitchne-
te. ladeira do Russel,; 39.

GLORIA - SAVRIL - Aluga
spl9 104 c/ 3 qls. sl. depend.
empreg. Ruo Cândido Mendes
359. Chav. c/ porl. Tratar Av.
Nilo Peçanha, 12 sl 513/515.
Aluguel CrS 650,00 mais ta-
x05 _T_ÇR§P 3549.

GlORIA"- SAVRIL - Âíuga
.-.pto. 503 Rua Condido Men-
des 335 c/ 2 qtos. sl. depend.
empreg. Chave c/ porl. Aluguel
CrS 650,00 mais taxas. Tralar
Av. Nilo Peçanha 12 s/ 513/
515 CRECI 3549.

GLOR.A - Alugo quarto ái
frente a senhor da tratamento
com referências. 300,00 - Tel.
224JM70;

QUARTO- Áiugo pessoa dis-
linta trobalhe fera e apt9 quar-
to, sala, cozinha e banheiro.
Joaquim Murtinho, 435.

RUA DA GLORIA - Alugo apl9
sala, 2 qls. dep. empreg. gar.

| Tel., linda visla 900,00 e ta-
xas, _lel.: 224-3181.

SANTA TERESA"- Aluqa-se o
apt. 2 da Ladeira do Caslro n9
197 de tl qtc. e coz. Alg.: C--S
400,00.7Chaves 1ei. 24?2-4456.

j SOBRAL" o SOBRAI S/Ã aluga
ótimo ap. quarto, sala separa-
dos. Rua Augusto Severo, 272
— Aluguel: 430,00 » taxas -

Chaves cm Sobral e Sobral S'A
-Jel^SWl 33^CRECI _Jj259;_

SANTA" TERESA SAVRIL aluga
apto. 2 qts, sl coz. Rua Pre-
feiro João Felipe 537 apto.
203-5 Chav c/ port. Ttaiar Av.

i Milo Peçanha, 12 7/ 513/515.
Aluguel CrS 400,00 mais ta-
xas CRECI 3549.

ALUGO — Apts. no Flamengo.
CtS 300.00 — 1 mês adiantado

Solução rápida. Sanla Clara,
33, sal» 921.

ALUGA-SE - Olimo aplo. sl. 2
qtos. dep. emp. c/g... priva-
liv,-.. R. Correia Dutra, 53/
402. Chaves porteiro. Tratar
Or, Wilmer ou Dr. Carlos. R.
Sen. Dantas, 117 s/1132. Fono
232-6411. CRECI 3351.

AlUGA-SE"- ÃRua" Ferreira *fi'.

ana, 35 aptV 603, cm estado
de novo. Tem grande sala, 3
qtos.
gada,
Ouve

d. .
265j348_232-ó752 e 242-0463.

ABC IMÓVEIS ALUGA 
"-"Apto.

702, Sen. Vergueiro, 218, dc
sala, 2 qts. (c/sinteco demais
dep. Chaves porl. Tralar Mexi-
co, 119/502 - Tel. 242-2794

CRECI 1884.

ÂLUGAM-SE - Quartos com ba-
nheiro privativo café pela ma-
nhã. Rut» Silveira Martins, 60.
Tel. 245-8J)30._Holel Suiço.

41UGO - Apto. 505 - Artur
Bcrnardes, 43-2 otos. sla.
dap. emprecr. Ch. c/por". Trat.
Quitanda, 83-A 59 andar Tel.
231-2267.7 CRECI 3675.

AlUGO quarto R. Tavares Bas-
tes, 11 sala frente. R. Mc';es
Vaie, 5 outro R. da Upa, 264
- Pfcf. solteiro.

CATETE - Aluqo «Dt. 901 R.
Silveira Martins 116 - Salel.i
união atap. acurt. 3 qs, 1 c/
arm. cor, dupond. alg. I 200,00
trai, tel. 2310869 - 225 06''!.
Chave port,

CATETE — A1un>io a Run
Tavares Bastos 13 (luarto. v
vaja. a rapazes. Ver a qual-
quer hora.

ÉM ÓTÍMO AP. - Alutiam-se
duas vaias. lel. 285-2/80 -
M<ríiuês de Abrantes, 126 ap.
601.

FLAMENGO - Aluga-se opto.
18ia, quarto snlcM — Correia
Dutra, 99/421. Ver leo! h.o|e
de 14,30 às 17,30 horas.

FIAMENGO - 
" 

Àlu-ia-se um
Apartamento até «íjera ocupado
por embaixada. Grande talão,
3 quartos, 2 br.nhe res sociais,
excelente irea de serviço c
dependências de empregada. A
Rua Barão do Flamenqo, 32 -

Ctinves cont o per loiro Jcâo
. Kstlts.
FLAMENGO - 

"Moça 
morendo

só aceito outra que trab.íhe
fora p/ dividir despesa, Tol.t

_225-7966. CrS 290.00.
FÍÀFÉNGO -'- Temp. cu conlr.

R. Silveira Manins, 132 ap. 707
con|. mob. (jel. sint. roupa
cama, louça 700,00. ludo in-
cluido - 245-1441 -265-9409.

FLAMENGO -Aluga-so apl. sa-
.áo, 2 qts. dep. emp. gara-
gem. R. Ferreira Vhna. 24.
Inf. 228 0571 - 'a.Jocação.

FLAMENGO"-" Aluga-se an!'"_01
da Rua Barão de Icarai, 30, c/2
salas, 2 qtos. banh. compl.
copa, cor. área c/In- e dep.
p/empreg. Ver sábado e
domingo de 12,00 Ss 17,00 hs.
Tratar PREDIAL IMÓVEIS LTDA.
Rua Teófilo Oloni, 72 - Tels.
223-0655 - 2 23-.:990 -
223-5230 - CRECI 1475. _

FLAMENGO -„. Aluga-se apl.
1.109 K. Marques d». Abrantes.
37 — qto. sala coniugado, va-
randa. Chaves porteiro. Cr$
353,00 mais taxes. Tratar I
"ACIR" ADMINISTRAÇÃO R.
Álvaro Alvím, 27 sobreloj?.
CRECI 3233 a Salozor. _

FLAMENGO Edif. Moderno alu"
go c/sinteco sala, dois quartos,
C5í., banh., cicp. emp., área
c/tanq. Rua 2 Dez., 62 apto.

_706. _
FRENTE-" 2 p/andar, sala 3

qts., dem. deps. 1200 Paissan-
dú 35 apt. 702 - Quadra da
Praia. ,

FIAMENGO — Aluga-se aplo.
304 Praia do riamenao. sala
e qto. conj. coz, han. Chaves
c/port. Tratar c oroc. Rua
México. 168 gr. 507 Tel.
257-1123. CRECI840.

FIAMENGO - 
"Ã'uga-se 

i «, Bu-
erque de Macedo, 36 ao. 816 ;
de qt., sl., ccz. e banh. Ver I
c/ p:rteiro c tratar R. México, I
41 «301. Tels. 2Í1-342I e;
221-3718.

FLAMENGO- 
"Ãluga-se 

rp. 701 !
da Rua A'tur Bernürdes n° 52 i
de s*iã2, 3 qtos. 2 banh. íoCí- t
ais, vaga garagem, água qusnte ;
na: dep. Aig. CrS 1.500,00.

_T_raisr_242_:9948^
FIAMENGO - 

" 
Kltthnetle Rua ;

Ccrreía Dutra o9 5ò tv.o. 4. I
Ver :/ port. Aluguel CrS
320,00. Tretar R. Evar'sto de j
Veiga n9 45 s/ 505 cSss 10,30

I ès 12.3D hs.

Iratar

soe,
área

156
Horjr.

FLAMENGO - Aluqo apt. 117
R. Almte. Tamand.-.ré, 41 -
_\ nlugado todo pintado sin-
reko. Chaves apt. 118 parte
manhã, CrS 330,00 mais taxas.
Tratar "ACIR" ADMINIS-
TRAÇÃO. R. Alvrro Alvim. 27
scbrelcia. CRECI 3233 a Saia-

FIAMENGO - Aluga-se ótimo
aptP, um d-' andar, salão, 3
qts. c/ arm., 2 banhs., amplas
depends., vaga p/ carro. 32
Barão do Flamengo.

FIAMENGO \—- Aluga-se 
"na "Àv.

Rui Barbosa, 560 apt9 502, c/3
quartos, 3 salas, demais écpin*
dên:iasf totalmente mobiliado,
c/telefone e vaga na garagom.
Aluguel 2.500,00. Aceito alugar 
per temporada de verão, Cha- \ ^^UGA-SE

nior, 319

A R. PROF. ORTIZ MONTEIRO,
2/6, alugo ólimo aplo, dup.ix,
cob., sala, 2 qls., dop. empr,,
aiiiniilos. luls.i 238-1944 o ....
232.5413.

AlUOA-SE o~"»partamonlo 801-A
cia R. Uranjuiras, 314; ííala, 2
qts. de|>ends, garflyem o_ pi"
cinn. Ver c/porioiro,
2.V2 1304.

APARIÁMENTOS de sala o quar-
to cm Ifi-ranioii.is. Ver. Rua
laranieiras, _.o "Os, 72D-A e
IÍ0I-B. uaisr, Prus. Vorg.s,
542 gr. 1613 - lel. 243-3113.

ALUGO uma vaga n um rapaz,
casa de lodo respeito. Rua
Marquesa do Santos 41 c/ 18,
pcrlu Largo cin Machado.

ALUGO - Magnífico apt., Lo-
ran|elras, 3 qlos., 2 salões,
copa-cozinha, 2 banhs.,
qto., emp. c/banheiro,
lerv., lelelone, garagem, va-
randa panorâmica 119 andar.
Elev. privai. Tratar Dr. Jorgn
Maranhão. Av. Rio Branco,
_/ .36 - 252-5318.
comerc.

APARTAMENTOS EM"ÍÂRANJE|.
RAS - Aluga-so .. Rua General
Glicério, n9s. 126/701 e
176/702 - Compostos de 3

quartos -¦¦ salSo - 2 banheiros
sociais — copa cozinha —

dependências porá empregada
lustres o lanternas do cristal

_ áreas de serviço envidra-
çndas - lodo pintado a óleo

v.igns na garagem. O
126/701 seri alugado com tele.
fone. Chaves no local (no
apartamento). „

AlUGA-SE 2 Vigas P/ moça ou
senhoras c/ café o banho c/
ou s/ refeições. R. das Laran-

ieires 102 ap. 503.

ALUGA-SE 
"ólimo" 

apt. 1207 R.

laranieins, 210, c/ sala, 3 qlos.
arms. embuts. sint. banh
ccmpl. ¦depend. empr-sq. estac

p. carro 900. Ver local. Trat
Waldyr. R. Vise. Itaboral, 20
•_-_29 ajnd.

| COSME VELHO - Ant9 Ru»
Cfiaenio Sales, 162 (ao lado
eslaçno do Corcovado) con.
amplo sala, 2 quartos, banheiro
social com área externa, copa

"e 
cozinha, dep. emp. e gara-

gem. 6 arm. embutidos, do.lu-
/o, apt9 arejado, bem ilumina-
da c tranqüilo. Marcar visitas
sábado o dominqo neio tele-
fone 265-4332 - José Henrique
ou Fernanda.

LARANJEIRAS - Aluga-se o
aparl9 702, Ja R. Sebastião la-

cerdí. 56, de 2 qs. sl. depends,
e garagem. Chaves c' corretor
no apart9. Alug. CrS 780,03.
Trotar c/ M. COSTA. CRECI
2238 Rua México, 11 gr. o02.
Tels^ 221-337! e 221-4064. _

LARANJEIRAS. 466 ap. 305 (em
fr. Disco). Alugo sala
s-p.. banh. cor
tanque, arm,
local.

LARANJEIRAS. 91, ap. 502
Aluga-so ótimo apart. ,
otas. g_rag;m. vnteco
oloo. Tol. 225-0033.

LARANJEIRAS' - Alugo cober-
tura c/ amplo terraço, sala e

quaMn separados tnobtli^do c'

geladeira, ar condic. 900,00
mais taxas. Ver no local. R.
das Laranjeiras 371/Cj)l«

LARANJEIRAS -"" Aluga-se. R.
Gal. Glicério 74'302 atapetado,
c/ ar refrigerado, cefre, bar,
toca-discos, cortinas, telefone.
Ver no local ou lowndes o
Sons P. Vargas 290 29. .

LARANJEIRAS - Alugo
lente apartamento de 1
quartos c/ armários
banheiro, depends.
Ver c' o porteiro
ranjeiras n9
Tratar
93, sala

AlUGO qlo. Sr. ou rapaz mobi
casa familia, Pnrio prelo, Refe
rfinclai. Voluntários Pátria to1
2466986,

ÀIUGASE opt. 2 qlos, sala, co-
pa coz, 550,00,

; quarto,
área c/

emb., sinleco. Inf.

. -3

pint.

R, Assunção
0.208. Chavos no local. Trai.

222 8387.
ALUOA-SE vogas para rapaies

um casa de familia, R. Vol.
Pátria. 314-A.

ALUGO R. louioMullor 26/303
sela qto. lèporÀdo qrande
chav/port A'. 500 mais taxe
I. ..2-8551 52-0982 - CRE-
Cl 1294 - Dí. Lisboa. _

ÃLÜGÒ om palacele de poucas
pessoas, um quarto o/moçai
cu casal do fina educação t
que dó ótimas referencias. R.
Manuel Nioboy, 56 - Urca.

AIUGÀ.SE - Õuailo poro casal
sem filhos que trabalhe foro.
Rua do Catumbi, 67-A. Catum-
b\_.

ALUGO - Aptos. Botafogo —
CrS 300,00 — 1 mos adiantado
— Solução rápida. Sanla Clara,

_33, sala 921,
ALUGO - Aptos, Botafogo -

300,00, 350,00, 400,00 - Um
mês adiantado. Solução rápido
Fig. Magalhães, 219/410.

ALUGA-SE - Olimo aplo. p,
Csisal c/ sala, quarto sep, 2
banh. e grando área c/ tele-
fone. Aluquel CrS 700,00 s/
taxas. Chavos c/ o porleiro.
Ruo São Clemente, 463 apto.
103:

ALUGO - C/garoge tio frente,
op. 403, R. Voluntários Pátrio,
127, 2 qts. s. coz. bonh. dep.
emp. etc. Trat. 252-9542, Ver
c/port.

APARTAMENTO DECORADO -

Sala, 2 qls. dep. emp. gde.
área. CrS 850. R, Dr. Sousa
Lopes, 55 - 101 - Px. R.
Farani. T. 226-8289.

ALUGAMOS - -Apartamento

quarto c sala — Praia de B-lr-
fego, 460 apto. 618. Chaves
c/zeiador. Tratar. Rua da As-
sombléio, 38 - 49 ondar. Tol.
2ol-C206 - CRCCI 738.

ALUGO - Quarlo, pede Iffvar
c cozinhar. Rua Mena Barreto

_n9A 29.

AV. RUI BARBOSA, 560 - Apt°
1201 - F'entc. Aluga-se tala,
vorí.nda, 3 quartos, banheirc
de empregada, garage, pintado
de nove, acabímento de pri-
meira. Chovei com o porte.rc.
Trator 232-7318 opôs I4.30hs.
CRECI 888.

AlUGAM-SE" - 
"Quartcs 

para
moçet. cu casa-! som filhos.
Exige-se um mes de deposite.
Rua Pnheiro Guimarães, 59 c/
m. Botafogo.

ALUGA-SE apto! c/ gar. sl. 2

qts, dep. emp. raia do ^o*a

qts. dep. emp. Praia dc tlota-
fogo, 360 opl. 317. Choves
p:rt. CrS 900 mais taxas o-j
750 mais taxas s/gar. T'»Ür
Dr. Wilmer ou Dr. Carlos. R.
Sen. Dantas, 117 s/1132. Fone
232-6411. CRECI 3351. 

BOIAFOGO - .Aluga-so op. '-00

da R. Barão uc Macaúba., 156
Jardim inv. sala quarto banh,
cel, ároo c/lanquo - l),nh.
emp, Alug, CrS 500,00 mais
law». Chaves c/port. Ir.itar
Lowiidcs Sons., S.A. Prus. Vor-
o.ts, 2I,'0 - 29 ond. Tel.
223 9525 -• CRECI J-25.

BOTAFOGO - Alugo.se op. 408
do R. Borój do Itombi, 55 sala
u qtc. sop. coz. banh. áraa c'
t.nquc, dup. emp. Alug. CrS
6CO.00 mais laxas. Choves -

Trat, Lowndes bons. Av. Pret, i
Vargas, 270 - 2o and. Tol.
223-9525. CRECI J-25.

BOTAFOGO 
"- "Alugo-so 

no R. j
Guilhermina Guinlc n9 18 - ,
aplo. 403, com quarlo o solo
separados e dependências, —

Ci$ 600,00. - Ver c/ o por-
loiro. Trator na Av. Rio Bran-
co n9 156 - solo 1 739 - .. ]
252-1494. ¦__

BOTAFOGO - Aluqa-se opl. 401
{rt. R. Alvado Rimos. 451, qt.
sala dep. emp. compl. área c/
Ianque. Chaves c/ port, Trattr
2460328. Elmiro.

BOTAFOGO - Alugo apto. 3

qtos., solo, saleta g demais rie
pendências, de frento
' ri..- 1/-..-.

- v.
Ru.i Vise. Silvo 97 op. 301,

cf porteiro Trator c/prop. -

Tel. 222-4462.
DOIS QUARTOS, sola."ctc. Alu-

go n.í Rua Lauro Muller, 56 ap*
to. 203. Choves c/porlciro.
Alugu-I 750,00. Tralar tel, . . .
231-0545.

ED. BARÃO DE ÍUCENA - Ap.
801 - Rua São Clemente, 158
— Luxuoso, «tapetado, c/arm.
emb. solcla, saio, iord. Inv. 3

qtos. bonh9. cm mármore,
copa-coz. etc. Chaves c/zela-
dor: ANSA - Av. Pres. An-
lónio Corios, 615 - 29 pav.
Tol. 242-1314 ou 2521236.

EDIFÍCIO ABAETÉ' R. Mor-
quês do Olinda, 90 - opl9
54 alugo, duas snlas, dois
qufirtos, dependi* ncirs, pintado
de novo. Tel, 237-5."il2.

exce-
solo, 2 i

cozinha, ;
completas. !

Ruo dos la- ;
2.3, opto. 802 - ;

Rua da Assembléia i
601 - Fone 232-8902 ;

CRECI 1 666.

PENSIONATO - Alugo-se quarto
e vages pi moças c/ referên- j
cl.-;. Irev. Eurides do Motos j

P L. Machado.  1E

Casas e Terrenos

AlUGA-SE quarto, entrada in-
dependente para rapaz. R.
Catete, 44/901 - Tel. 242-1357.

AlUGA-SE duas vagas a rapaz
distinto, com roupa de cama.
Rua Pedro Américo, 64 ap-o.
501.

AlUGA-SE em c/ íamilia quarlo
a 2 cu 3 rapazes c/roupa cama.
Rua Pedro Américo n9 135 sob.
-- Colete.  |

ALUGO ótimo o. Irente c/ I
móveis. S. Vergueiro junto Pç,a. ,
J. Alencar a moça disl, Irab.
fora. ref. única inq . —

245-2598.
ALUGA-SE vaga a Snra. ou moça j
que trab. foro. no Sen. Ver.
uueiro_j5/1_206 - Flamengo.

APTO SALA, 2 otos, dep. comp. 1
Ver Cotele, 333/1204. Trat.
Imobiliário SION. Av. Rio |
Branco, Ed. Central- 179 and. |

ALUGA-SE ótimo voga o/ropo_ j
e todo conforto. Seleto ombi- i
ente familiar. R. 2 de Dezem. ;
bro.Jíl ap. 1. j

ALUGÀ-SE ótimos quartos paro
3 rapazes e ótimas vagas. Rua
Corrêa Du_tra^,_86.

ALUGÀ-SE um quorto mobiliado
para um senhor ou dois ra-

pazes, tratar à Rua Barão de
GuarotibanÇtJÇ^^oIcte.

ALUGA-SE op. sl. 2 q. dep. R.
Andrade Pertence, 27/30 2.
Chav. porleiro. Irot. Alte. Bar-
roso, 90 - ADAIMA -

242-6219.
ALUGO opt. q. s. sep. depL pin-

tedo sinteco mobi. ou não T.
227-9669.

I APSA- Àíuga-se opt. 105. Rua
* Senador Vergueiro, 106, com

demais ;
Trator 224-3440

do 2a a 6?. depois V4hi_. j

ADMINISTRADORA LEAL - Alu- !
oo exc. apts. 301, st 201 s/401 i

da Rua Gonçalves Fontes, 41 ;
c/ 2 qts, sl. cez. banh. Ver no i
local. Trotar 242-7508 - CRECI I

. _J/402.
ÀÍÜGO - Olimo apto, acabado j

pintor, c 'sinleco, 4 gdfls. qtos,
salão, coz. 2 banh. c/ ou s,'go-
rogem. CrS 650. R. Miguel Re-
sonde,_325^ -Ch. 323 ou 346.

AlUGA-SE apartamento 309 Ruo
Cândido Mendes, 148 sala, bo-
nhsiro, cozinha_soporado5.

GLORIA - Aluga-so vogas po-
ra duas mocas com café e jan-
tor. 265-3167.

GLORIA Aluga-se amplo
quarto moblliado, para dois ra-
pazes. Rua Cândido Mendes,
4,9 ap. 5 - 242-861 A.

GlORIA - Ãlugo-so no Ru. Hor-
menegildo de Barros n9 8 ap*
lo. 401 conjugado. Vor no local
tratar pelo tel. 224-4551;'

GlORIA — Alugo voga à se-
nhora ou moço c/direitos. Coso
dc senhora só, e de respeito.
CrS 70. R. Tqylor n9 31 ap.
810. .

Casas e Terrenos

ALUGÀ-SE s cinco min. do Cen-
tro casa 3 ciuaftos 1 sala e
dependência. R. Dios de Barros,
78 — Curvelo — Sto. Tereza.

GLORIA- - Aluga-se casas do
}.' 2 c 3 qtos. na Travessa Cas-
sUr.0 n? 7. Chaves zelader.
Trata r_242-9948.

SANTA" 1ERE5A
¦pequena. R,

Alugo casa
Dr. Júlio Oloni

505. Somente o pessoa idònet.

CATETE E
FLAMENGO

GlORIA - Aiuga-se - «pto.
C-01 — Rua Cândido Mendes,
t>3 — Q\Q. sela, chaves apto.
C-02. Tel. 242-3373, 252-9619.
CRECI 3117.

GLORIA — Aluga-so vaga mnb,
r/cama, b/quentes, a rapaz
trab. fora. 90.00. Tol. 232-77J2.

GLÓRIA'"-"Alugo omplo opÍ9
frento! hall, qlo. e sl, sep.,
coz. c banh. completo e j. de
inverno. CrS 450,00 o taxas -

Só c/ fiador. Teí.i 245-8359.

GlORIA - Aluqo opto. 104 ó
Ruo Condido Mendes ,n9 359
e/ 3 qtos., - sola - depend.
— Chaves port. Tratar na Av.
Nilo Peçanha n9 12, s/ 513 -
Al. 650 mnis toxos.

OIORIA - Alugo, qlo. mob. p/
rapaz. Benjanim Const ant* 104
opto. 204.

ALUGO voga a rapazes, cole,
r. cf mo, fomiliar, 120,00. Qlo.
do do;s. R. Pedro Américo,
276. Tel. 225-6936.

ALUGO v.iga a moça, mob. ca-
fé, r. coma. 120,00. Amb. se.
lecionado. Tel. 245-4511 - Co-
tele.

ALUGO"- Apt. 
"s*àío, 

2 qts,,
depds. complctf.s. Senador
Vergueiro, 35/609. Trar. com
proprietário.

ALUGO - Q. e sola sq_. sinle-
co. R. Buarque de Macedo, 71
opto. 602. Preço CrS 480,00
mais Ia xas. Chaves portaria.

ALUGO 
"-- "Ãp. 

C-02 R. Sen.
Vergueiro, 157 gor., sl., 3 qts.,
fte., 2 banh., play-ground, dep.
compl. Ia. loc. c/ zelador, T.
232-3594.

AlUGO - Senador Vergueiro,
203. o. 19 820 conjugado. Vor
tralar sábados 14 às 18hs lo-
cal,

ALUGO epl9 102 Av. Òsvoldo
Cruz, 135, Bl. 21, c/ s. q. c.
b.. copa ti saleta por Cr$ 450
e taxrij Chaves no loc.il. Tels,
225-3756 0 ?32-7355,r

ALUGA.SE vogo mobiliado' p/
rapaz banh. independente. Ma-
chado de Assis, 65 c/ 4.

AlUGO bom qlo. (fundos) o ro-
paz ou moça (temporada de 1
a 3 meses). Trocam-se referên-
cias. Inf. 245-1437.

AHJGA-5E urna vaga p/ moça,
R. do Calote 344/606.

sala, seleta, kitch, banheiro.
Chaves com port. Tratar na
AUXILIADORA PREDIAL S/A -

CRECI 253 - Tv. Ouvidor, 21,
49 dc 9/ 11 e 12/ 17 horas -

Tal. 242-6060.
APSA - Aluga ap. 608 R. Ãlm-

le. Tamandaré n9 47 c/ sla.,
qto., banh., coz. áree c/ tan-
que, fechada. Chav. ./ port.
Trotar Auxiliodcra Predial S/A.
CRECI 253. 1v. Ouvidor, 21/
49 de 9/ 11 12/ I7hs. Tel.
242-6060.

CATETE — Ãpt. 2 quarlos, sala
d»p. Artur Bernardes, 27/703.
Choves portoiro. CrS 1.000.00
c/ taxas incluídas. Tratar:
226-8516l__

CATETE - Alugo-se ólimo opto.
frente, mobiüado, c/ sala, kit.
t* bonh. Ver op. 601 R. Bento
Lisboa, 76 - No lecal das 8
òs 12,30 hs. - Trai. F, P. VEI-
GA ENG. - Alto. Barroso, 90

_/ 1108 - 242-5231 c 242-5412.
CRECI 832.

CATETE"— Aluga-se apartamen-

j to, sí.la, 3 qts. dependências,
| vaga na garagem. Rua 2 de
I Dezembro. 123. Chaves c .
| porteiro._Trotor 243-5618.
: CATETE" - Aluga-se Rua Artur

Bernardes n9 43 apto. 505. :
Quarto, sala, coz. banheiro, i
área c/ tanque, e dep. emp. j
Ver local e tralar Av. 13 de !
Maio n9 23 s/ 1822. Tel.-.
222-63ÇJU CRECI 71. Luiz,

CATETE -"Aluga-se Sio. Amaro,
29-206 sla., qto., sep., bonh.,
eoz., pintado. CrS 500,00 mais |
taxas. Chave. port. Trat. Auxi- ;
liod.ro Predial. Irv. Ouvici.r,
32-29 de 9/11 o I2/I7hs. Tel.
242-6060.

CATETE - Alugam-se vogas para
rapazes. Rua Artur Bernardes,

; 49/205.7 
'¦:•.

AlUGA-SE uma vaqa a ropa2

que trabalhe fora em apta
familiar. FUmengo, 12-312
Bloco. ____

AÍUGA-SÉ vogas paro rtpozes
70,00. Rus Santo Ama.ro

ves na portaria. Trctar na Av.
R^Ba-bo^jtE0_apt9_4qK

FLAMENGO aluna--.'; 
"op. "'006 

da
R. Senador Vergueiro, 206/10
- Sala e qto. coni-, k t. e

banh. - Alug. Cr$ 580,00 mais
taxas c/port. Trat. Lowndes
Sons. Av. Pres. Vorgos, 290 -
2" ond. Tel. 223-9525. CRECI
J-25.

FLAMENGO" - ÀíugTlipt. 1005,
Marquês Abrantes 119. Solão,
3 qts., cor-, ótima área, ?rm.
emb., pintura nova. Chav. 1004
2a. a óa.-feira, 228 5944 ou
245-5312. _

FIAMENGO Aluqa.se um
apartamento de salão, 3 quai*
tos, 2 banhe:rcs sociais em cor
e demais dependências e vaga
de garrgem, prédio novo e de
alto luxo, à Praia do Flamengo,
p.9 328 - CrS 1.600,00 - Ver
c/o Sr. José no local.

GARAGE - Alugo Av. Rui Bar-
b-s, 364 - Tr. 242-3827 CRECI .
358.1.

HONÓRIO DE BARROS 19 oo. .
1006. Esquina Osvaldo Cruz.
Alugo, quarto, sala, pintado
novo sinteco. Chaves porteiro.

IAN"A" S/A -Aluga ÒR. Cia- ¦

risse Indio do Brasi! n° 73 j
apt. 302 c/2 qls., sla., bnh.. i
coz., dep. emp. e área c/ i
tanque. Ver local. Tratar à Av. !
Rio Branco, 20 - 99 and. Tels. i
223^2710 ou 243-3412. (C |

MOCA só aluga 1 vaqa à R. ;
Correia Dutra, 56 ap. 18. Fia-
rr.enoo - 0%VS_.m, .

ÓTIMO OUARTO - Alugo '.' I

| ou $/ móveis a 1 ou 2 moças, i
i ou T senbrr de fno trata.
i Marquês Abrantes, 138/903,29

BiocO; _ . I' 
PRAIA DO FIAMENGO, 402 -

i Alugo apt? 303, coni. de tien-
ic, c/var. envfdraçada, banh.
e coz, CrS 450,00 mais toxos
c ímp. Bom fiador. Chaves no
apto. c/Geraldo das 9 ás lóhs.

! dc sáb. e dom. Tratar ò Av.

! Groco Aranha, 416 qr. 222/3
! d» 2a. o 6,i. dos 10 òs 18hs.' 

Teh J22-5661. CRECI 7 1792. ¦

PRAIA DO FLAMENGO, 402 -

Ap. 103 - Alugo-se con|. de
frente c /var. envidraçada,
banh?, o coz. CrS 480.00. AN-
SA - Av. Pres. Antônio Carlos,
615 - 2? pov. Tel. 2421314
ou 252-1236.

QUARTO — Aluga-se para moça
que trobalhe foro. Tratar p/ tel.
225-5206.

QUARTO — Pequeno, indepen- :
dente 120 tem uma cama ete ,
solteiro. A l rapaz. R. B?rão j
do Guaratiba, 114. Catete — |
2B7-1048._

QUARTO AMPIO Moí). (rente |
pioio. Aluguel 350,00 c/roupa L
de erma. Sr, resp. e referên- ¦
cias. Praia do Flamengo, 122 J
api9 1103 bloco B.

QUARTO :¦— Aluga-se para 2 ra ¦

pazes c/ referências. R. Bento
Lisboa 41, sob.

OUARTO - Grando, moh., In-
dependente, aluqo a auom tra-

| balho fora. R. Orlando Rangol, .
21 (Ironsv. B. Guaratiba). -

Calote.

RUA SEN. VERGUEIRO. 185" - 
j

Ap. 1101, olugo-sc c/tele(onc, ;
c/cu s/móveis, hall, salão, sala |
de iant.r, grande terraço, 3 j
qtes., sendo I duolo c/ arm. 1
emb. deps. compl. garagem.
Choves no local. ANSA. - Av.
Pres. Anlonio Carlos, 615 -

20 pav. - lel. 242-1314 ou
252-1236.

RUA SENADOR VERGUEIRO 503
aptP 205 — Aluga-se conjuga-
do grande. Chaves porteiro
Ver 9/11 horas.

RUA 2 DEZEMBRO— Sela e 3
qis. amplos, ótima cr;?., binh.,
c/ box, grande área fe:hada,
piniur.i nova, dep. empreg.
265-0392.

RAPAZ SO' EM AP. - Aluga
vaga outro trab. fora. -- Rua
Andrade Pertence, 42 I 505

Tratar d/úleis 20 is 22 sob.
e_dcm. 12 òs 18. 

RÜA SENADOR VERGUEIRO.
148/301 - Sola, 2 qlos. ban.
coz. dep. emp. qí-ragem. Cha-
ves c/ pormiro. SB ADMINIS-
TRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
Av. Copacabana, 435 Loja "I"

leis 256-4276 236-4777
235-7177.

LARANJEIRAS E

» Rua Cardoso Jú-
magnífica casa c/

teco, 3 qls. sala. iard. inv.
cop. coz. banh. de luxo e
órma l:ea c/tanque traft*f F.
P. Veiga Eng. Itia. av. Aimte.
Barroso 90 gr. 11C3 TVs.
242-7144 _- _4_.541_24_-.2_l;

lARANJEIRAS SAVRIl aluga
casa 2 pavimentos c/3 qt9s.,
2 sls., terraço c/tanque sinteko.
Chav. no locol casa 4. Rua
Sebastião Lacerda, .11 c/5. Tra-
tar Av. Nilo Peçanha 12

s/513/515. Tels. 252-260 7
252-7871 - CRECI 3549.

BOTAFOGO
E URCA

ALUGA-SE — 1 qto. c/ refeições
a senher de idade de fino tra-
te. Pensão só senhoras idosas.
R. Mcrtins Ferreira, 81. Tel.
2266899.

ALUGO a moça de familia vaga
mob. c/ tel., pode lav,, coz.
R. Roquete Pinto, 63, Praio do
Urca.CrS 2?0.

APSA -- Aluga-se ap. 111, Praia
de Botafogo n9 356 bl. A, c/
sla. qto, cenj. b?nh kit. Chav.
c/ pert. Tratar AUXILIADORA
PREDIAL S/A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 21 - 49 9/ 11 - 12/
17hs. 2426060.

APSA - Aluga-se opt, 302-B R.
Voluntários da Pátria, 41 — _/
i«la, qtc. b..nh. coz. dep. emp.
área íerv Chav. c/ oort. Tratar i
AUXILIADORA PREDIAL Tv. !
Ouvidor, 21 s/ 403. Tel. |
242-6060 R. 210/ 11. CRECI ;
253. j

ATENÇÃO- Praia de Botafogo [
316 apt. 332 — Sala, coz. banh. j
qto. Alug. 380. Chav. no op. '

707 segunda-feira. Tret. P. Var-

_gas, 633'1209 (221-3954),
BAMBINA, 138/403 - Al. 550

e txs. Qt. sl. sep. c/ área.
Chaves. Buarque de Macedo, j
71/302. Tel. 260-3099. |

BOTAFOGO - Ap. 2.401 Rua
D. Mariana, 53. Aluga-se es-
petacular. 360m2. Salão 4 qtos.
2 bans. lavabo arm. emb.
Familia fino tratamento. Trat.
lecal.

BOTAFOGO - Aluga-se op. 602 i
Lauro Muller, 26. S. qto. sep.
P"nt. nova. Sinteco. Trat. Cop.,
828/1006 de monhã. Oliveira. I

_CRECI 213E7 I

BOTAFOGO — Alugamos apto. j
( síla, 2 quartos, dep. emprega* |
i da. CrS 630,00 mais taxas,
i DAKO

PAIMARES - Alugo ap. qlo. o
sola sep. coz. bon. dep. empr.
Ver c/porí. R. Honório de Ber-
ros, 20/308 - Trolor. Av. Graco
Aranha, 226-109 Tet.
221-455-1 - 224-4664 - CRECI
2565.

PAIMARES - Alugo op. qto. e
sala sop. coz. bon. dep. emp'.
Ver c/port. R. Honório dí. Bar-
ro., 20/606 - Tratar. Av. Graça
Aranha, 226-109 - Tet.
221.4554 - 224-4664 - CRECI

_2565. __
QUARTO MOB. c7 cflfé c rou-

pa de cama. Al. a moça traba- I
lhe foro. R. Vitorio da Costa, ]
19/201. Humaitá. __

SOBRAL o SOBRAL 5/A aluga
lindo ap. 702 - B mbina 29
— 3 quartos, 2 ban. soe. sala

! ampla, demais dep,. garage —
í Aluguel: 1.000,00 e taxas -

Chaves porteiro - Tel:
I 

J579J_33.__CRECI J-259.

Casas e Terrenos

BOTAFOGO - Aluga-íe casa pa-
\ ra casal sem filhos, à Rua Al-

j varo Ramos 21 c/ XI.
BOTAFOGO - Âluga-sc uma

cesa Rua Álvaro Ramcs 153
c/15 Vm das 9h às 11.

BOTAFOGO .:- Alugo casa 9
Rua Humaitá, 102 . 3 qts, 2
sls, varanda, banheiro, coz.
área. dep. empregada.

LEME E
COPACABANA

ALUGA-SE vaga c/ lolofono p/
moça oue trabalhe (ora. Iratrfi
polo lel.: 256-0151.

ALUGO R. Bolívar," 35/801.
SI,; qto., coz., brn,, área, Ch,
o 'rolar loi. 236-6554,_
AlUOA-SE oxcolonto 

"apto, 
tl

talão, 3 ótimos quartos c/ar<
mários, copsi-co_lriT.il, dtp, em*
protiada. Ver c/por teiro. Rua
Constante Ramos, 82 out. 303.
CiS 1.500. Trator CIMFIRA -
Tols.; 232-7766 o 224-7049 -
«ECI J/210.

A--JGQ — Aplos. Cop....'i.j..n*i
300,00, 350,00, 400,00 - Um
más adiantado. Solur.io iápi-
do - Fig. Magalhães, 219/
410.

ALUGO — Aptos. Flamengo —
300,00, 350,00, 400,00 um mis
adiantado. Solução rápida, F!«
guoirodo Magalhãos 19 % '110.

ALUGA-SE"- Confortável 49"sn-
dar da Rua Lacerda Coutinho,
53, cobertura gde. salão, c/jar.
tropical, s/jan., S/Alm. 4 q.
c/arm,, 2 banh. scc, gde. cop.
— coz. lavanderia, rouparia,
adega, jardim, 3 q. emp, _f
dep,, torraço o garagem. Ver
c' p_tli-irj. Trotar 2S7-1759 -
CrS 3.500, jmois tax.

ÀLÜGA-SE — Apto. finamente
moh. c/tel. e demais utensílios.
Temporadas curtas ou longas.
Kua Constante Ramos, 161. Fa-
lar porteiro^

AlUGO — Lindo opt. novo,
conj. stn- coz. salão, banh.
pérsia, sinteko, melh, p. praia.
Av. Princoso Isabel, 134-1.107
— leme.

APARTAMENTOS - Temporada,
mob. 2 q. cort. tapet. e todos
os preços c/arrumadeira — CrS
1.200. Ruo Duvivicr, 99-104 -

Telf. 255-1211.

ALUGO - Qt9. grd. c. seleto,
mob. a casal ou sr. c. ref.
Preço o comb, opl. 3 pessoos.
Run B._Ribeiro, 369/1003.

AlUGO TEMPORADA"- Aplo.
bem mobiliado, s. 2 qtos. coz.
dep. comp. empr. gel. roupa,
cc. Ver R. Fig. Mag., 81,703.
Trolor pelo lel. 222-7041 ,D.
Lúcia. Alug. CrS 2.000,00 mon-
sais, Chaves c/port.

APSA - Aluud-se ap. 403 - R.
Duvivier, 12 c/ sola, 3 qtos.,
banh,, dop. emp. coz, ãrea
serv, Chav. c/ port. Trator AU
XII.IADORA PREDIAL S/A -

CRECI 253 - Tv. Ouvidor,
21-49 do 9/11 o 12/17 hs. Tel.
242-6060.

APSA Alugo-so oo. 1109 Àv,
N, S. du Copacabana, n° 593,
c/ sla., qio., banh. coz. Ch*v.
c/ port, Traiar AUXILIADORA
1'itEDlAL S/A - CRECI 253.
Tv. Ouvidor, 21-49 - 9/11 e
12/17 hs. 242-6060.

APSA - Aluqa-se opto. 907 do
Av. N. S. do Copacabana, 750,
com sala, qto. coni-, coz,,
banh. Chaves com portoiro —
Tratar AUXILIADORA PREDIAL
S/A - CRECI 253 - Trav. Ou.
vider, 21-19, de 9/11 c 12, 17
horts, Tel. 242-6060^

ÃPSA - Alugo-se ap. 404 R.
Raul Pompéia, n9 152 cl sola,
qto, banh. coz. Chav. c/ port.
Trotar AUXILIADORA PREDIAL
S/A. CRECI 753. Tv. Ouvidor,
21-49, 9/11 e 12/17 hs. Tel.
242-6060;

ALUGO quarto mob. rapez ou
senhor trabalhe fora, Tem telo-
fene trttar pessoalmente, Av.
•Copacabana, 1 ?-*6_ap.__50-1.

APSAí - Ãlugo-so ap. 2Ó5, R.
Saínt Roman, 480, •_,' ila., qlo.,
conj., banh. kit. Chav. c/ porl.
Trotar AUXILIADORA PREDIAL
S/A - CRECI 253 - Tv. Ou-
vidor, 21-2. - 9/11 o 12/17
hs. Tel. 242-6060.

ALUGO - Posto 2 - Priximo
a praia quarto -do frente mobi-
liado a pessoas de fino trato,

_prcço 350,-0. Tclof. 236-4489.
AV. ATLÂNTICA 

'"- 
Vista pira

o mar conjugado atap. armário
embutido CrS 700,00 outro 2

Sala,
dep.

T:,.ir Mé/ito.
2422794. CRECI

inleko,
Tel.

quortos sala kitch 247-2860 ou
227-3141. _

ALUGA-SE- Ap. 503. RT Anita
Garibaldi, 42 c/2 qls. sola. Al.
670,00. Trolor. Av. Rio Bronco,
156 s/716. Chaves c/porteiro.
CRECI 3307.

ALUGA-SE r.p. 501. R. Santo
Clara, 340 c/3 qts., sola, dcp„
vaqa, qíragom. Al. I 200.00.
Trftar Av. Rlò Brenco, I5ó s/
716. Chaves c/porteiro. CRECI

_3307.
APARTAMENTOS -Temporada

— Copacabana. C/ Imob. Turis-
ta Tel. 236-1573 - ,R. Barata
Rlbeiro^S-tJcia H.

ALUGO na Av. Atlântica com
dir. tel. ímb. tranq. 1 qto.
mob. grande a Sr. resp. trab.
fora e dê inf. amb. sclecio-
nado 236-7172.

A PART AME NTOS
— Mobiliados — Tem-

RIO-ALFA

ALUGA-SE - Av. Atlântica, 632
op. 1104 - SalSo, 3 qtol, 2
banhs, dep. completas, luxo.
Pode sar moblliado. Ver local.
Trotar. 222-7B40 - 232-7971 -
CRLCI 1758,

ALUGO - Õlímas voqas o rapo-
zes distintos amb. familiar se-
lecionado. Bolívar, 61/703 -
Copa. V-jr hoie e amanha.

ALUOA-SE - Apto!" do fronte
mobiliado temporada. Rua Si*
queira Campos, IÜ aplo, 901
— Copacabana. _^

AIUOA.SE -' R. Rodolfo Dantas.
Ap. frenle, andar alio, 3 qtos.
aala, coz. dep, emp, c/ slnt-ico,
1,200,00 - Chavos no Av. Prin-
cesa Isabel. 7 loja 9. PREDIAL
LEME - CRECI J.3B3. Tel.
237-9352,

ALUGA-SE vaga a senhora. Tra*
tar sábado 2 horas. Av. Prado
Júnior, 48 opto. 1129.

AIM. GONÇALVES, 29 - . õsiõ
5 — Alugo apt. 304 — Saleta,
sala, quarto, coz. bwih, irea
c. tanque, banh. empreg. Chav,
c. por:. Trat. Sr. José, Tel.
257.6078.

ALUGA-SE quarto a rapaz distin-
to em casa do familia eilran-
goira. Bwão de Ipanema,
56/501.

ALUG. ÃP. térreo mob. sala 3
q, banh. coz. dependência em-
pregada. Tel. 237-7146. Prcco
mil quinhentos.

ALUG. OUART." ãp. .ãrniiie traio
p. casal ou moça. Ver locol
Siqueira Campos, 33 ap. 502.
Pede-se ref. 

1 ÀlUGA-SE""irDÕ""eTq. da praia
3 q. 2 s. dop. R. Belfort Roxo,
20 .ep. 402. Chave c/ port.

| Trat. tel, 236-2650.
APTO! MOBILIADO"

ALUGO opto. Av. Atlântico n9
1850/62, mobiliodo temo. 2
qts., 2 sls., dro. emp. d telef.
Tratar no local.

Inf.

ALUGA-SE pequeno apto. vazio
no coração de Copacabana, c/
tel. e ar condicionado. Preço
um o meio salários (CrS 402,00),
condomínio CrS 152,00. Contra-
to de um ono. Para ver tel.s
226-8441, para_marcar_visita.

ALUGO qto. 1 ou 2 rapazes fi-
no traio c/ referências — Rua
Dialma Ulrich 229 ap. 204. Dra.
Rute. _

ATLÂNTICA 1186 - Alugo temp.
ap. 1O02, fronte, mob., c/ tel.
2 s., 3 q-, 2 b. o garagem. Inf.

propr. _237-l346.
ALUGO a I moça simples, para
morar apto. ce senhora, tenho
móveis. CrS 150. R. Carvalho
de Mendonça, 12 apt. Tel.
236-0068. Referencias. Copa-
cabana Lido.

ALUGO TEMPORADA - Òto/so-
Ia sep. frente. Ou diáric. Tel.
237-2943.

ALUGO TEMPORADA - (Minimo
2 meses, Rua Bellort Roxo,
376-104 opt9 mobiliado, qto.
s/sop. bonh. co7^ c/gel rou

p_s, utensilio. Circos c/port,
T. 2264803. Alug. CrS 1.200.00.
Taxas incluídas.

ABC IMÓVEIS ALUGA - Apt
106, Gui"ií,r33'_ Nat*!, 16,
2 ots. (c/arms. demais
Chaves port.
119/502. Tel.
tfi.Si. .

AVENIDA ATLÂNTICA - Alugo
frente poro o mor op o,

jugado grande, com
OS 690,00 mais to
2l4-Zl__7.-_———

AIHAA-5E — A Av. Ccpacabana,
86D apto 202. muito ventilado, 037-1 1 33 - 255-2016.
sü.ncicso, c/3 ots. saloo, sito.

terraço, coz. amplo ele. Base

CrS 1.500,00. De 9 os 12h. Tel.
• 237-0574. .

ALU. AM-SE vogas para rapaies
- Ambiento selecionado. Av.

N. S. do Copacabana 1 246 —

apto. 202.

AlUGA-SE coniugado mobiliade aiuGO - Apto. c/ duas salas.
com todo conforto, minimo o j0js qUart0i, dop. empregadas.
meses. Rep. do Peru n?. 143 uatagom. ricamente mobiliado.
apto 606 ~ ^er no 'oea'- telefone e geladeira. Barata

ÂlttGO -~Apls. ode. e peq.: Ribeiro. 436/302. CrS_2 000,00.

!le Ver n/ Hilár o Gouveif, ^(.(jGA-SE ólimo opto. mobilia-
; 66 '1204 - 1001 - 801. Jr. | d& sa!a qt0 c07_ b_n_. Ver

cl C£ste'o, s'913. CRECI 14,_. i c/ port. p,ua pt1uu Freitas

ALUGAMOS -Olimià R". P*m- j 37-901. Tel. 235-0927. Preço

peu lou-c.ro. 138 apto. 503, Incl. taxes CrS 900,00.

c ouario e sala sep. coz. banh. I /\LUGO - Ap. sl. qto. com.
e área c-'tanque. Ver no i-cal | ^z_ tratar no local Rua Bara-
e -rotor ò R. F guciredo Man.-.- ' ta Ribeiro. 194, ap. 423. de
Ihães, 219. gr. 504 - Tol. ' 

9 às 11 e de 15 os 17 horas,
256-4359 - CRECI 1352. __ ! aluguel; 290 o taxas.

ALUGA-SE - Apartamento mo- a MOÇA - Trab. fora alugo
biKado, duplex, com jardim | vaga mcb. 100,00, pode coz.,

para fam.iia de trotemento, 3 j |av.

porada
IMÓVEIS. Barata Ribei-
ro, 37 s/ loja. Tels.

ALUGA-SE temp. quadra pr. ap.
mou. TV Itl. gel. tapotes cort.
linda vista pecas amplas. Tol.
237-3002 245-0.90.

ALUGAMOS — apto. mobiliados
p/temporada, todos os tipos.
Informações. Figueiredo Maga-
Ihõos 219 gr. SUl tol. 256-56_5

praia.
154

Luxuosa
Viveiros Castro,

ADIMINAS ALUGA -
mobil. p/temporada curta ou
longa. Inf. 256-0973 - Av.

J__in-J!_ab_l' 7 s/219 - J-391.

ALUGO :.— Ap. frente 2 sls. 3
qts. arms. emb. demais dep. i
CrS 1.250,00. Paula
ÇO/lOl^erJoeal.

A BASIMAR - Tem sempre ci
melhores aptos, mobiliados pa
ra temporada curta ou lontia
Barota Ribeiro, 90 sl.
Fones 2550371
236-3822

205.
255-1707 -

CMCI J-401.

ALUGAMOS APTS. mo
biliados meses ou dias.

Sr.

1 sio.
Todrn

ALUGA-SE ótimo partamonto,
um per andí-r. sala, 3 quartos,
banheiro completo, copa-cozi-
nha, dependência de empregrt-
do, área de serviço e vaga
na garagem - Prédio sobre

pilotis com 5 pavimentos. Ver
na Rua Mário Pederneiras, 15

op. 201 (Humaitá). Trotar pelo
lel íone 224.9512. __.

AlUGA-SE apartamento n9 401

de 3 quarlos, sala, dependen-
cias .mpregodo, etc. Av. Ma-
rechol Nlèmé.or 25 - Boiafogo
Ver com o zelador e trator no

Largo da Carioca, 5 secretaria
ct_ Ordem da Penitencia
Jorg«_.

A ORG. MARTIM JORGE
Alugo 1 qto. arm. emb.
ssp. co/. banh. comp.
leonel França, 146/307
237-2693. i CRECI ¦ 3175.

ALUGO aplo. do frente, indov.

pintado, 2 qtos., sola, coz.,
dop. empreg. orna, Rua Lau-
ro Muller n° 66 / 1 403 -

Choves 1 404 - Infs
246-6787.

AlUGA-SE R". Vol, Pátria
328/401 c/sola, 3 quortos, coz.
bonh. e deps. empr. Cr$ 660
e toxas. Chave R. Vol. Patna
283. 

ALUGO A RUA MARQUES DE
A3RANTES, 37/910 coniugado
c/íardim inverno, coz. banh.
chaves porlaria hase 370,00 tro-
lar tel; .222-5674.

APARTAMENTO
em Bolafcgo.
Botafogo, 316

; Pres. Vargas,

I MOV El
BOTAFOGO
C-07 - Pri

2 solos.

'aSmIN^TRACAÒ "DE 
APARTAMENTO

saia e quarto
Ver Praia de

ep. 327. Tratar
542 gr 1613 -

Telefone 243-3113.

APARTAMENTO mobiliodo perto
da Praio de Boiofoqo s. e
q. separados telefone geladoi-
ra. Aluguel 750,00. Tel.
2561946.

ALUGA-SE - Um quarlo a duas
moças ou ca-.il o,ue trabalhe
foro. Ruo São João Botisla n?
19 c2 tratar só no domingo.

ALUGA-SE apl°" solo, 2 q. e ga-
rogem. Chaves 8r. Álvaro, por-
teiro. Av. Vonceslau Brás, JA.

ALUGO - Apt. 809, Mnrquès
Ahrontes , 92-B - qto. sla.
kitch. Ch. c,porteiro - Trai.
Quitando n9 83-A 59 ondar
231-2267 - CRECI 3675.

ALUGA-SE - Varias moras tro-
baihom fora. Rua 5. Manoel,
26 - Botafogo. Esq. R. Pas-
sagem.

Jel. 255-4076;
- A"luga-se - Apt0 I
a de Botafogo, 316 j
1 ntP. dep. Chaves !

adm. s/707 - Tel. 242-3373 ¦
- 252-9619 - CRECI 3117.

BOTAFOGO Alugo-so apt.
.tll 1 da Praia de Botofogo, j
154, c-sl. e qt. conjugado t* •

demais dep. Chaves c/port.
Tratar. Av. Ro Branco, 156 gr.
1714. Tels: 232-1603 e 25'_-5917 ;
(11 òs 18 hs'„ no SION. CRECI
J-328. ProDOSta grátis.

BOTAFOGO - Alugo opto. luxo
Ia. locação, andar alio, linda
visía, frente late c/ salão, 2
ótimos qts. banh. soe. comp.
cozinha, dop. criada, terraço
de serv. azulejos cor até teto,
pintura óleo. Alugue! 1.2C0
mensais. Vt* Av, Pasteur, 214.
Chaves cf perteiro Sr,. Uzaròni.

BOTAFOGO — Aluga-se oplo.
c/quarto e sl. sep. Rua Muni/
Barreto, 34 ap. 104. Chaves lo-
cal. Tratar Av. Rio Branco, 114
39 s/32 CRECI 291.

BOTAFOGO — Áluçia-se vagas
p/rapazes c/roupa de cama
Pinheiro Guimarães 55:

BOTAFOGO - Rua Álvaro Ra-
mos, 525, aluga-se um apl?
n9 202, com sale, 2 quartos,

banheiros e cozinha. Tratar

jp!9 205.
BOTAFOGO — Alugo ou vendo

R.Bamblne, 86 apto. 207 - Al.
Cr$ 650,00 mais laxas, venda
CrS 900,00 mensais - qto. solo,
coz., banh., dep. empreg., área
c/tanque. Ver lecal. Tratar
"ACIR" - ADMINISTRAÇÃO R.
Álvaro Alvim, 27 sobreloia.
CRECI 3233 o Salozai.

bótafògo" - Ãiuqõ" apt. sói
R. Gal. Polidoro, 189 - Frento

qtos., sala, dep. comp. em-
preg. Crt 850,00 mais taxas.
Chaves porteiro. Tratar "ACIR"

ADMINISTRAÇÃO R. Álvaro Al-
vim, 27 sobreloia. CRECI 3.33
a Salazar.

BOTAFOGO - Aluga-so 0pt9 o
R. Voluntários ch Pátria n*? 415-
302, com s., 2 qtos. o demais
dependências. Tratar 226-5103.
Chaves c/ porteiro.

BOTAFOGO Aluga-se ap. 3
\ q. sala dep. Rua Arnaldo Quin-

leia n° 56 op. 303 choves no
op. 401.

BOTAFOGO - Aluga-so aparta-
menlo com sala, três quartos
e dependências, à Rua MaráuÔ.
de Abrantes, 138 - apt9 1,003.
Chave c/ o porteiro.

temporada
_do, te!., muito asseio.

R. Ares Satónnho, 76-701. O
próp.-lo esq. Miguel Lemes.

AlUGA-SE *f>. sala e quan.
sep.irad:s, cozinha, dep. empr.
Av. Pr. Isabel, 305/1204 -.Teli

J_37.1513;
um qto., p/casal, ou 2
q. trab. fora. Com d ¦

I reit.s tem tel. 450. Av. Cop.
í 723-302.
; ÁV. PR. ISABEL 254
i coniugado

ALUGO
moçasí

- Aluga-se
_ grande, nriobHiodó,

utensiücs, roupa de c?rna. Tel:
257J365.

ALUGO temporada ou conlroto, j
apto. 2 qtos. etc. novo. Tono |
leros 242.403 Ver com porteiro
- 257-5265._ ,_

ALUGA-SE omplo quorto e sola
separados R. Raimundo Correia,
20 apto. 407. Chaves nort. iro.
Trotar Pça. XV 20 s/412 CrS
600,00.

ALUGA-SE op. ll. qt. sep. (ren-
te ban. coz. 500,00 e toxos
Av. Copacabana 1 10 0/701.
Chaves c/porteiro. Tratar tel.
237.9268. ,

ALUGA-SÈ",ipto. 1207""Àv. Prado
Júnior 160, quarto, sala, todo
mobiliodo, geladeira, telefono
etc. preço 1 000,00. Ver hoje
10 òs 12. Trator lchJ_30-5O78._

ÁIUGÓ oxcol. opt. sião. 3 qts.
ornt. 2 banhs. coi. dop. emp.,
garagem. Anita Garibaldi, 24,
ap. 201. 

Ã CRS 300,00 APARTAMENTOS
cm Copacabana, 1 mès adian-
tado. Resolve-se de imediato
Av. N. S. Copacabana. 583,
s/ 1015 quoso esq. Siq. Com-i
pos.

ALUGO qto. mob. a moça ou
senhora que trabalho fora. Av.
N. Sa. Copocabana, 876 ap. 505

... 3 banhs. 3 atos. garagem,
telefone. R. Santa CUra, 372-
1001. Vor sábado e demingo
das 14 js IB hs:

ALUGA-SE - 2 vagas em quarto
de frente a moças simples e
boa aparência e respeito, com
todos os direitos. R. Rodolfo
Dantas, 91/301.

ALUGO empio e aprazivel apto.
mob. cem telefone, TV, gel.
roupa de cama c utons. Dias
ou meses a ccir.b pelo tel.
237-4645 .__

ALUGA-SE - Apait. de (1) a

(3 quartos, por temporada ou
contrato de um ano, s/fiador.
De 300. Av. Copa., 1085/601.

ALUGO quarto indepindente; - impdiata —
mobiliado o Sr. só que tr,.oa.he UCUpaçaO imeaiaid.

fora, 300,00, Av. Copocabana ; ADM. RORAIMA. Tel.

&$£ __L*_____t 256-3131 i Tratar Av.
aluga-se - Apto. ò Av. Prin-1 c0pacabana 605, sl.

ce;a Isabel 134 epto. 509. Alu-1 '.

guel 550,00 sem taxas ou
450,00 com lavas. Ver c/portei-

, ro iratar 221-1740/ 221-1735.7

ÃLUGÒ - Ap. 302, R. Dias da
Rocha, 40. 2 p/ond. salão, 2
ótimos qtes., banh., ccz., áreí.
serv. qto WC de empreg. Trat.
227-2933.

ACEITO sócio para dividir as
i despesas apt*? mobiliado cem

geladeira, TV. T e I o fo n e
! 25Ii-0607 Copacabana.

AV. COPACABANA," 3Ó0- Ãpt.
301 - frente - Alugs-se amplo
apto. cm edificio de luxo, 2
saias, varandas, 3 qusrtos, ba-
nheiro soei a I, copa -cozi nha,
dependências do empregada, i
garege. Chaves com porteiro, i"Irotor 

232-7318 ,pós 14,30hs.
CRECI 888.  I

AV. 
~COPACABANÀ7~1241 

-

Apt. 815 — Aluga-se apt. con-
jug. cozinha e banh?. Chave;
c/por.teiro, Tratar 242-8578. 

ALUGA-SE conlugado Cop. Paula
Freilas 32 ópt, 103 frente qua-
da praia informações 234-62H_._

APTO. — Ãluga-se, sala, quarto
sep. cozinha, banh. e dep.
emp., de frente. CrS 650,00.
R. Barata Ribeiro, 269. Chaves
porteiro.

ÀLUGÂ-SÉ - Apto. de quarto,
sala, banheiro e kit. Ver á Rua
Const en to Rf.mos, 1 Cf 1 apto.
608. Chaves cem o porteiro.
Tratar à Av. 13 de Maio,
44-179 and, com Dr. Paulo.

ALUGA-SE - Ap^ 304 Av. Copa-'
cabana, 1171, CrS 800,00 sol.
q. sep., i. ínv., banh. co2.,
peças omp.as e novas, c/
móveis e telefone, fundes,
chaves c/ porteiro, tratar R.
Francisco Serrador, 90 s/ 803.

ALUGA-SE - Av. N. S. Cope-
cobono, 314 ¦- Ap. 707 ',,' q.
c. b. — CrS -150.00 mais enenr-
ges (CrS 150,00 oprox.) - Cho-
ve porteiro — Tratar: c/ prep,
Av. Rio Branco, 241 - Tel.
221-3008.

C/ tele-
fone, vage garagem, 3 quarios,

salas, ele. R. B. Ribeiro,
587/501. 2.100 tf taxas. Vor
das J4__J5h.

ALUGO - Apartamento, Tonele-
res. 27 aplo. 601 - 2 salas,

quartos — Telefone — gwa-
jgom 

-^Chaves com porteiro.
AlUPO - Apt, comToíof. saleta,
qto. conj. prédio misto. Av.
Copacabana, 750,1214 em fren-
te ao Metro. Chaves c/port.
T. 52-8551 - 52-0982, CRECI
1294, Dr. Lisboa.

ALUGO — Ap. e qto. separwío,
ccz, banh. R. Gustavo Sampaio,
662/233. Chav. port. Aluguel
600 incluindo laxas, T. 52-8551
- 52-0982. CRECI 1294. Dr.
Lisboa.

ALUGO — A Sr. de recurso,
luxuoso op. cenj., em Copií.,
mobii. c/ielf. ur ref. gelsd. e

. kcal p/estsc. carro. PAULO
245-1204._

ALUGA.SE - Quarto, casa famT
! lia, para moça c refeições e
i roupa lavada. Sta. Clara,' OO.'602. Copa. CrS 700,00.

ALUGA-SE — Ótimo quarto 
~in-

j 
dependente móveis, banheiro,

í sinteco, moça trabalhe fera dia
I todo. Ini. 237-7335.

ALUGAM SE - Àptís7 mobilia"-
; dos peq. c/ geladeira, vista

p/ mar. 1, 2, 3 meses. Vet
: e tratar na Av. Princesa Isabel

7 loia 9. PREDIAL LEME -

| CRECI J-383. Iel._232-9352.
APARTAMENTO 

"amplo, 
luxo",

compl, mobil,, mais louça, pra*
taria, perto Copscb. Palace, 3
salas, 3 qts., 3 banhs. tel., ga-
ragem. 2 500. Trai. p'cpnr\
Copacsbana 400 ap. 902. Tel.:
257-6010 - Chave cf port.
Xavier.

BARATA RIBEIRO, 717""fp. 202
- Ia. loc. Sl. dvp. 3 qts. 3
arm. emb. 2 banh. cor. dep.
emp. garagem. Al. ..600,00.
CONTRAI, i. 221-3201. Chav.
c/ zelador. Tr. 7 Setembro, 98

_g.J0l. __
COPA"É". Ribeiro, 

'"73."- 
603

I c'tel. Ch. c/pert., 2 q, ssa,
j dep. empreg. Traiar tel.

J67.7759.^
COPACABANA - Alugo apto.

pq. frente. Contrato ou tempo-
rada. Rua Dialma Ulrich, 91
apto. 604. Chaves c/portejro.

COPACÃBÀNÃ~7; R. RÍdolfo
Dantas 87/601 frento saio 2
qlos dep. empr. Aluguel CrS

Freitas, ! 850 tel. 267.1149. Ver porl.

. | COPACABANA - Aluga-se ap.
401 Domingos Ferre*ra, 33. Ia.
Icc. S. 3 qts. depds, arm. emb.
Trot. Cop. 823/106 de manha.
Oliveira. CRECI 2138.

COPACABANA"
ótimo ap. 1203
394. S. 2
Arm. emts.
Cop.,

Miro.

A i ug a - se
Belfcrt Roxo,

Ia. locação.
Trat. manhã Av.

828/1006. Oliveira. CKE-
2133.

704.
ALUGO — Apto. c/ sala mob.

ar cond. e tet. qto. banh. e
coz. c/ gel. R. Ministro Vive-
ros de Castro, 3 2/509.
266-0075.

APARTAMENTO c/ 3 quartos sa-
Ia o dependências completas
— fundos - R. Prudente Morais
614 ~ 404. jÇha_ves_porteiro.

APARTAMENTO Gustavo Som-

poio. 650/401. mobiliado, so-
Ia, quarto, jardim de inverno,
banheiro, cozinha e dependen-
cias. Tratar no locai.

AIUGÕ~^"3"qtos., 2 sls., copo
• coz., dep. empreg. todas as

poços fteL 2 p/ ond. 1 400
Duvivier n9 51/502

245-3911.

- Fone 256-2428.

AlUGA-SE""-" Ótimo opto. qt.
sala, dep. (. Inv. ar cond, ra-
díov. telef. TV, tapetes, cor-
tinas, louça, r. cama. Av.
Copo., 1017/502 - Choves 604.

AlUGA-SE ótimo op. c/sinleco, . . .
Mia, 2 qts., bon., coz., typ. i mooiliados por tempo
emp., área. Rua Bolivar, "65 ; i r_->n;_r;._-_;.r_ri Hnliap 203 inf. 221-2098 „! i acia. _0|_acaDana rioii
21*9726. CRECi 2223. j day Ltda. Barata Ribei

alugo - Apt. sio. qto. coz. | rn 0q ^r 204 — Tels

A PARTAME NTOS

amplos,
194/605.'__7.382..

r. Assis Brasil,; ro, vu gr
Chaves port. Tei. 236-1964 e 235-5181.

ímmlim
29

130
Tel. 222-4187

CATETE -.'Aluga-se apl. 406 Sil- j 
,„....„

veira Martins 164 - 2 quartos COSME VELHO
com varanda, sala, saleta, lar- 
dim do inverno, cozinha, bo- A1UGA-5E quarlo bom, mobília

nholro, dependências, irea ln- do poro rapaz dc trato om ciso

terna (echrda. CrS 900,00 mais | laniilio, Irancoso. R. das loran-

loxos, Chave na portaria. loiros, 20.

21 AGENCIAS
PARA
SERVIIO
JORNAL
DO BRASIL

AlUGA-SE - leme Av. Aliou-
tica, esquina ioda de fren-
te, saleta, 2 quartos, mobi-
liado, telefone, linda vista. Te,l,

J37-I666.
ALUGO 71 A rapaz que trabalhe

fera um quarto pequeno c/rou-
pa de cama. Av. Copacabana,
109 ap. 201.

ALUGAMOS""-' Apt. 
"601 

-

frenle, Av. Copacabana, 1-85
com sala, 3 quarlos c/ embuti-
des. bsnh. cozinha, dep. em.
pregadas, sinleco, tapeto sala.
Ver zelader. Tratar Lider
Imobiliária; R. S. Campes, 80.
Tel. 257-9264. CRECI 1655 -
Aluguol_CrS 950,00 e taxas,

ALUGO — Áp. mobil. alto luxo
p/iempor, de 6 meses acima
living, s. dc almoço, quarto,
b, c. ar cond. 4 p/andar uma
ioi». R. S;_Cloro, 220/301.

ALUGA-SÉ Rua 
""Sanla' 

Cloro",
303-601( salão, 4 quartos,
dependências empregada, gara-
qem. Chaves com porteiro. Tra-
tar, lelelone, 235-1384.

ALUGO - ótimo quarto indep.
mob., luxo, 6 rapaz gabarito.
Ambiente fino tranq. Tel. tod.
dir. R. Rep. Peru, 362-903. i
235-0924

ALUGO amplo apl° living, 2
qts. demais dep. Av. .Princ.
Isabel, 282/402. lel. 242-7864
- 222-6209 - KAPIAN - CRE-
Cl 1122,77'

ALUGO - Aptos, em Cop.ic.i-
bano. CrS 300,00, I mês adi-
ant ado. Solução rápida. Sanjl
Cloro, 33 lula 921.

ATLÂNTICA 734/ 202 - Aluga- !
se ótimo apt. 2 s. 3 q. 2 b. c/ (
lel e garage CrS 2.200,00. Tra.
tar no apt.

AV. COPACABANA 1093"apio. í
•101 — frente, sala, 2 jard. ínv. I
2 qtos., coz., banho., dep,
emp., área. Chaves no local.
AMSA Av. Pios. Anlonio Certos :
615 - 29 pov. Tel. 242 1314 j
ou 252-1236.

ALUGO — Olimo apart amento
moblliado, 2 quartos, sala de- ;
pendências. Av. Princesa Isa- l
bel 328 8. III apt. 106.

ALUGO - Apls. mob. 
"_ 

q.
saia, dep. compli frente, Vor
dos 9h às llh, diar. R. Bulhões

: Carvalho, 6^19/202. 255-2113./
ALUGO - Qto. pequeno, 220

ou vaga 200, para pessoa que
trabalhe foro, com tel. Copaca-
bana. Tel; 257-8932.

ALUGÀ-SE - Voga 150. c um
quarto 180, a moça que traba-
lhe foro. Av. N. S. Copocaba-
no, 115 opto. 1107 - Tel.
255-3338. _

ALUGO — Lido, 1 única e ótima
vaga a estudante ou moça idõ-
neo c/referon. quo trab. fora.
225.00 - 257-3532.

APARTAMENTOS -"""Temporada
curta ou longa, temos derensr-
todos os tamanhos. Alguns c/
tol. er cond. garaçjem. Basilio.
Barata Ribeiro, 54 sobreloja.
Tol. 231.4613. CRECIJ777.

ALUGO quarto em apartamento
de família p/ pessoa de alto
tratamento c/ café pe | a ma-
nho. 420,00. Tel. 236-3892.

ta
Tel.:

AlUGO op". 307, Av. N. S. Copo,
664, bl. B, iord. inv. 3 q. 2
sl. banh. soe. e emp. coz. CrS
1 230,00, tiador ou 3 m dep.
Chov. port. Trol.: 237-2886 /
236-0553.

AV. COPACABANA 945 ap. 903
s. q. conj. <? v,1r- clc- Cf"!» 
420,00. Chav. Ruo Domingos
Ferreira 236 op. 907._ ;

ALUGO R. Repúblico do Peru,
143/905, sl„ ql., coz., bonh.,

pintodo, 2 varandas. — Chav.

port, ;—252-9367.

ALUGO ap. frente, vista praia,
hall, var. sl. 2 qls. aroa. de-

pendência emp. R. Siqueira
Campos, 23, ap. 25. Choves
ap. 21.

ÀÍUGA-SE voga em coso de
família, pode lavar o cozinhar
CrS 150,00. Tel.t 235-2948 -

Leme. _ 
ALUGA-SE confortável quarto

ap. fam. Iroto moços senho-
r;s trab. fora. Pede-se refe-
rências. Tel.: 237-7146.

ÀIUGA-SE Bolivar, 35/703, sa
lão, 3 qtc., copa, deps. Cha-
ves apt. 702. Trotar 2220341
ou 237-6236.

ALUGO pequeno quarlo mob.
a rapa? educado que 

"trabalhe

foro. Av. Copacabana, 698/401
-- Tc.!.-. 236-3606.

APARTAMENTO" 704. Belfort Ro-
xo .10, Lido Copac. Sala 3 es-
paçoses qtos. depend. Aíuga-se
inf. Tel. 236-3575.

ÀV." ATLÂNTICA 
"Mob. 

luxo,
fino gosto, 2 qts. solo, sala in-
tima, banh. mármore, *íep.

emp. garagem. Tudo incl.
2.500,00 - 235-7364.

AV. ATLÂNTICA - 2376/ap, 70?
vista marsvllhosa, mobiliado,

2 qts., depend.telefone, 2 sls
serv.. Mínimo
2 anos.

ALUGO Voga .1 moço c/ refe-
rência, c/ todo direito e liber-
dade. R. Barata Ribeiro n!.'
418 - 806.

AlUGA-SE opto. 2 qtos. sala,
dentais dependências comple-
l„s. il sinteco. R. Sá Ferrei-
ro. 135 - Tralar no apto.
100K

ÃPT FRENTE"- Sala, quorío,
bonh., cozinha. Sinteco, pint.
Amplo, claro. Barata Ribeiro,
593, 9». Chove c/ port. Trotar
7 Setembro, 98, 5°.

ALUGA-SE voga com locios os
direitos CrS 150,00. Barala Ri-
beiro, 41jl~n0.

ALUGA.SE 
"quarto 

õ 2 rapazes
casa de familia a Rua Santa
Claro, 281/304.

AlUGA-SE ótimo op. a' omplo
sala e ql. sep., ban., coz. e

peq. árert tanque. Kua Belfort
Rc xo, 4C6 ao. 1005. .Int.
221-2098 c 224-9726 - CRECI
2221.

Ã IUGA.SE - Apto. 110"í'- Ruo'-
Belfort Roxo, 391, qto. solo
e qto. emor. telefone — Traiar
2a.-f. 23*>-3431 - 224-2656. 7

ALUGO ótimo apto. sala, 2
quartos, |, inverno, banh. com
pie to, área serv. depend.
emp. Tralar telef, 236-6031.

COPACABANA - Alugo apto.
qt. sl. coz. banh. social e den.
700. P. República do Peru 373.'
t.02. Ch. c/ o porteiro. Tratar
2o. f. R. Silva Rabelo, 10 s/

_210. Tel. 2-i9.945J_CRECI 2039.
COPACABANA - Aluga-se por

CrS 1.500,00 ótimo e lindo
aprt. 7C6 da Rua Júlio Castilho»
8, com salão, 3 quortos, telefo-
ne se interessar. Chaves com
os porteiros. Tratar T. 268-53H.
Dr. Solles ou 261-4255 em dios
•'•ÍJ_J 

COPACABANA - Aluga-se oplo.
906 do saio c quorto conjuga-
do. jardim de inverno e
dependências na Rua Felipe dc
Oliveira, 4. Trolor c/ABRANTES.
Tel. 252-9948. JCRECI 2652.

COPACABANA — Ãlugo-so no
Rua Júlio de Castilho n9 8
apto. 105 c/3 quartos, sa-a,
sala, cozinha e banheiro, dep.
de empregada completa e gara-
ge. Ver no local. Tralar pelo
tel. 224-4551. _

COPACABANA - Aluga-se cp.
1202 Av. N. S. Copocabana 80
c/sala, qío. banh. coz. mobília-
do c/telefone. Ver kcal das

JO òs 22115;
COPACABANA - Aluga-se um
bom quarto, p/uma _o/duàs
pessoas, c/direitos e telefone:
Tratar - 235-7345.

COPACABANA - Alugo-se ap".
305 Min. Viveiros de Castro
54, conj. saleta. Walter, As-
scmbléio n9 40 — 59.

COPACABANA 
'- 

Alugamos à
Ruo 5 de Julho, 26 aplo. 502
- 3 qtos., 1 salão, 2 banh.
sociais, corredores, área c/
tanque, dependências ¦ comple-
tas de empreg. e armários ent-
butidos. Chaves c/porteiro.
Trotar IMOBILIÁRIA SAGRES
LIDA. Av. Almte. Barroso 22
sala 606. Tel. 224-0038 o
2314)322. CRECI 123E7 IC

COPACABANA - Pça. Euqènio
Jardim, 31 - apto. 801
Trós dormitórios. — grande sala

: de jantar e living - garagem.' 
Tel. 237-0529._ (_C

COPACABANA - 
"Ãluga-se 

apt9.

j dente, todo atapeiado, c /
| living, 3 qtos. banh. copa, coz.
! dep. empr. c/telefone — Cr$
; 1.700,00 mais txs. Rua Raitnun-

do Correia, 28/602. Choves c/
porteiro, Tralar. Av. Rio B/nn-

i co, 116/1201, dos 14 Is 17
1 horat.
COPACABANA - Aluga-se op.

i senhora só. Av. P r i n c e sa

I Isobel, 350 ap. 70^

; COPACABANA""- Aluga-so -

! Aptd 501 — Rua Domingos Fer-
reiro, 128 - 4 qt9s. 3 solas,

I 3 banh. garage. Chaves c/ por-
i teiio. Tel. 242-3373, 252-9619

CRECI_3J!7._ 

COPA - Ãlugo-se opl9 401 cia
Av. N. S. Copo, 36 - Fronlo,
lado sombras 2 p/and, prédio
novo, 3 qts, 2 banh0, salão,
cozha. área c/tq. dop. compl.
sinteko, telefone, vaga gara-
gem. Cr$ 1.500 nada mais.
Chov. c/ porteiro. 226-9045 —
243-2025_ -_ Alvaro._

COPACABANA - Alugo-es apt.
305 à Av. N. S. Copacabana,
75, sala p qt. conjugado, ba-
nheiro em cor, varanda e cozi-
nha. Chaves no local. Aluguel

Cr$ 537,60. Trator Av. Nilo
Peçanha, 26 sala 1 116 - Sr.
BATISTA,

COPA - Alugo opl. 602 Rua jú-
lio Castilho 25 sala 3 cits. gar.
dom. dep. Cr$ 1,500 ene.
Queiroz CRECI 1915. Fono
231-9540 R. 44.

COPACABANA - Alugo-so aplol
101 - Rua Dias da Rocha, 71
— salão, sale, 3qtos., dep.,
comp., garagem. Chaves c/por-
loiro. Tel. 242-3373 - 252-9619.
CRECI 3117.

COPACABANA"~~ 
"Áiugo" 

opto.
p/temporada, qt., sl., separa-
dos, mobiliado. Av. Copacaba-
na, 380 oplo. 1005. Chaves no
1003.

COPACABANA" -Aluga-so apt.
I a, 2 s. jard. inv. corre-dor,
Banh, cop. coz. área c/tanq.
dep. emp. 2 por ondar. 800,00.
T. 56-1941,
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COPACABANA -- Alug.-se Rua
Inhangi i>9 10 aplo. 201, Q
e tala separados, e dop. Ver
local e tratar Av. 13 dc Maio,
23 1/ 1822. lel.-. 222-6300.
CRECI 71 - Luiz.

COPACABANA - Aluo»-Jo">e-
queno quarto para rapaz na
'Rua Duvivior.^i^apL 9.

COPACABANA - AÍuaí-sc,
(Io., Av. Ccjp-csh.in», 1391 ep.
308 _l„ 2 qu., coz., banh?..
Arca. dcp. emp. Ver e trator
tel. 247-9187. Tr.itr. Av. Pm.
Vargai, 590 1/1.07 loi.

3*?']™LzSM£±J9J!i- _
COPACABANA - Alugg.ie,

prox. praia, pint. c/sintffko, R.
Gomes Carnoiro, B4 ap, 6Q.'>
sla., o qu_irto separados, coz.
a banh9. CrS 620,00. Chave,
c'port. Trat. Av. Pres. Vargas*
590 i/ U07 tel. 243-1296 -
CRECI 3084.

COPACABANA - Áiucia _o""Av.
Princ. Isabel, 134 ap. 1008 sl.
c qt. conj, kitch. b. nh 9. CrS
400,00. Chaves c/port. Trat.
Av. Pres Vartjas, 590 _/1407
tel. 243.I2°6 - CRECI ¦___¦_.

COPACABANA - Vaq» de ija-
rancm — Aluga-se na Av.
Atlantic» 1212 pen. Jú Lido.
80,00. Trajar 22]___73B.

COPACABANA - Temporada
Ap. c sala, 1 (fe. dopcn-

d ...cias. Rua Con_t3nto Ramoi

Jl9 136/702. Tratar: 246-4929.
CONJUGADO c/banií. kitciiT Ruã

5iquoi.a Campos, 18 ap. 709
Vendo. Marcar visitas c/JOÂO
FRANCO Tels. 248-419G -'

J2__.35__.8___- CRECI 2171.
COPACABANA" - A.uaa-se' vaga

para moça cm quarto do frente.
Tel. 237-2057.

COPACABANA - Alugo peq.
ípt. frenle. Av. Prado Júnior,
335-913. CrS 400 mais cond.
Chaves port. Tratar BLASQUEZ

232-5087. Nezla. 224-9710. __
COPACABANA aluga-se 

~«nplo

apart. indevassável — elare,
grande sala — 3 qts. armários
embutidos — 2 qls. empregada,
cozinha azulejada - Xovler Sil-
ver», 99/ 802.

COPACABANA - Alugamos
apartamentos 315 e 4Q2 de sa.
la e quarto conjugados — Av.
Princesa Isabel, 350. Ver no
local com o porteiro e tratar
na Av. Presidente Vargas 542,
conj. 1 303. Teleíono 223-3933.

COPACABANA 7"' Alugo um
qu _rto e uma vaga a moç:s
que trabalhem fora c/ café da
manhã. 257-0967.

COPACABANA - Aluga-se *pt9
701, Rua Cinco de Julho, 226
ç/í_ia, 3 qtos. coz. banh. dep.
empreg. Chaves c/port. Tratar
c, pre-c. Rua México, 168 gr.

JQ7. Tel. 252-1123. CRECI 8.0.
COBERTURA - Finamente mcb.

liada p/ casa! — Lindo terraço,
2 saias, 1 qlc. Tel, gel. Ifmp.i*
s'ma e itnoli ^— 1.80O -
257*6059 " Banheiro decorado.

COPACABANA - A 1 u g a . s e ,
frente, pintado, R. Sta. Clara,
308 ao. 303, sl. e qt. separ .d_.$
ccz. è bar.h. CrS 500.00. Cha-
••si c/ pert. Trat, Av. Pres.
Vargas, 590 s/1407. Tel.

_ 243-1296 j_- CRECI 3084.
COPA - Alugo apto. mob.
t frente, tel. gar., 2 salões, 4
qtes., 2 banhs. depend. Práiò
combinar. Tratar tel. 247-1620,
237-9215.

HOTEl - R. Salnl Roman, 74.
Ambiento familiar. Preços
módico., Di-itinçáo confuilo.
Tol, 256_6587. Ent. Sá Fcrroira._

IEME - Àluiin*so o apto. 904,
i\& Rua Gustavo Sampaio, 520,
2 ql*, sala, cie. Proprietário
-Jiua Beneditinos n9 10, »__!_.

MOÇA MORANDO SO' oluga
vagas para outras quo traba-
íhem fora, Av. N. i>, Copacab-
na, 115 apt. 1014.

MOÇA trabalhando fora aluga
quarto a outra nas mesmas
condlçÕos, Única Inquilina —
Ver o tratar na Rua Raul Pom*
póia n. 131, apto. 205.

MOBILIADO opto. para tempo,
rada ou não, do sala, 2 quar*
tos, deps. Muito confortável,
mobiliado, Aluguel 1.5C0.C0
podendo ser menor c/ centra-
lo. Ver Rua Ministro Al fre .to
Vahd5o, 77/602. Iralar HAGA
- k. Álvaro Alvim, 48/905 -
He.rí_ro comereiíáj.

MOCAS — Alu ho duas vagas,
cont telefone, únicas inquilina!,
Av. Copacabana, 542 apt. 310.

_D. Sandra.
ÓTIMA VAGA - p? 1 moça
dtst, q, trab. c/c-fé refs, p.
esq. prnio. Tc!. 257*4564.

PALMARES - Aluga ap. 3~ qts.
sla. coz. ben. dop. empr. etc.
Ver Av. N. Cop.cabana 391/
702. c/ port. Tralar Av. Graça
Aranha 226 - 109 Tel.
221-4554 - 224-4664 - CRECI
25Ò5_

PASSA-SE apartam anto dc sala o
quarto o dependências. Aluguel
CrS 530,00. Av. Copacabana,
914 ap, 60JL

PALMARES" - Aluga ótimo ap.
qts. sala, coz. ban. dep. cm-

pre. qar. etc. Ver c/port. Rua
Tonelero, 242 ap. 203 - Tratar
Av. Graça Aranha, 226-109 --
Tel. 221-4554 - 224-4664 -
CRECI 256,

PÒSTÒ~6 - R. Sousa Lima, 443",
79 and., 1 p/ and., frente,
pint. óleo nova, 2 s. gdes,, 

'l

qts. c/ arms. embs., deps.
empr., etc, possib. garagem
Cr$ 1 500,00 o taxas - Chaves
porl. Jr. _22519467.

POSTO 6 -- Aluga-se o lindo
ap. n° 901, um por andar, sa-
lão, 3 q. (um suite) com arma-
rios embut. Não tem garaqem.
R. Conselheiro Lafaiote, 98 -
Chaves c/ porteiro. Preço 6V2
sal. mais taxas. Tratar 2a.-fei*
ra: 255.3656. _

POSTO 6 — Aluga-so ótimo ap.
qts., 2 var., sal., coz., ban.

e dep. de emp. Avenida Rainha
Elizabeth 309. 1 200 mais tax.
o cend.

POSTO 6 OU IEME;-;Aluga-se
apto. c/3 ciuartos e garagem,
de frente. Vigorar 19 outubro,
Base CrS 1.200,00, dando-se fi-
ador de la. qrandeza, irrecusá*
vel. ONOFRE NERY MONGE
- Tel. 249-5729.

PEQUENO" QUARTO, indep. c/
cama boliche em fino apto,
de sra. to a 1 ou 2 moças
ti. trabalhe. Horário comerc.
-36-4989.

TRIUNIÂO - Leme -- Aluei. R.
Guitavo Sampaio, 460 opl. 302,
sl. 2 qls. tol. mobiliado, dcp,
omp, Chaves port. Tralar Pres,
Vargas, 542 and. 59. 243-5618.
CRECI202. (Ç

TEMPORADA curla/longn, aplo.
completamente mob. q., t.,

banh. e co;. Pessoas fino tra*
Io Raimundo Corroía, 20/301.

TEMPORADA -Aluga-se lindo
apt, mobiliado — Av. Copaca*
bana, Poslo 4 1/2 - Inf
255-3198.

VAGA P. MOÇA Roupa 
"canta,

café da manhã 180 P, mes, ou
50 p. semana Tclol. 235-7166.

VAGAS - 2 p/moças, quarto
de frente p/prala, com ou sem
refaições, confort.vel. Rua B<-
rio dejpanenta, 22/702.__

VAGA -- P/ moça quo trab. fo-
ra, c/ dir. lav, cot. 200,00, -
Barala Ribeiro 295/603.

Casas e Terrenos

COPACABANA -Alugo" conf ori'.
barraco qt. sl. coz. banh. p/ra-
pazes ou casal s/filhos. Tei.
252-9467 - Sog. feira.

IPANEMA
E LEBLON
AlUGA-SE no leblon por tem-

por.vda apart. quarto e sala,
praia, mobili*
227-3130 D.

COPACABANA - Aluoa-se epto.
1008 Av. Prado Júnior, 281,
saia, qto. banh. kit. Cru ves c/
pert. Tratar c/ proc. Rua Mexi-
co, 168 gr. 507. Tel. 252-1123

__________ 8 _. •_
COPACABANA - Alugamos 3
apto c/2 qtos. sola, coz. banh.
área, qto. empreg. de frente,
sin.eco, ã Rua Hilário de Gou-
veia n° 95 êpt9 602. Chaves
local das 16 às 18hs. e iratar
na IMOBILIÁRIA SAGRES
ITDA. Av. Alte. Barra.o, 22'
606. Tel. 231-0322 c 224-0038.
CRECI 1238. ___(C

COPACABANA - Av. Atlântica".
Alugamos apto. ledo mobilia-
do, vista panorâmica, toda a
praia, c/teIefone,( 2 qtos. 2 sa-
las, peq. banh, área deps. em-
preg. a Av. Atlântica n9 2376
api? 702, Ver no local o tra'ar
na IMOBILIÁRIA SAGRES
LTDA. Av. Alte. Barroso, 72
606. Tel. 231-0322 e 224-0039

_- _C__EC I 1238. (C
COBERTURA — Alugo poq. ap.

conj. pess. simples fte. vista
linda dispensa fiador mês adi-
ont. 400. Dialma Ulrich, 271/
1001. Tel. 256-5529.

apto.
envi-

cem metros da
ado. Tratar te
Lourdes. __________________

ALUGO aptos, l.bíon, 2 salõ.s,
3 quartos, cozinha, 2 banhai*
ros sotiais, dependência em*
pregada. Rua Gonoral Urqui*
ia, 161, aptos. 301/302. Cha.
ves com po.leiro. Tratir 
265-3017.

APARTAMENTO - Ãlugn-so apl9
207 ò Rua Dia) Ferreira, 455.
Chaves c/port._550 ejaxas.

av. vieira:souto, 336, Apto.
3 qis. grdes. c/ arm. amb. li*
ving 2 banh. soe. dep. empr.
garaq. Ver c/ port. Jaime. Trct,
prop. 237-1386_

APARTAMENTO - Alugo oil-
mo fnnte edificio de BOfcVS,
c/ saleta. qt?, banh. e coz.
Ver c/ o porteiro Francisco
o 403 da Rua Visconde de
Pirajá. 4ó3. Tratar na Rui da
Quitanda. 67, s/ 401 — 
222-5952._  j

A ORG. MARTÍM" JORGE -I
Aluga la. locação coberlura 3]
atos, 2 salões, 2 banh. cor, i
cop. coz. 2 qtos emp. G_ra- t
qem, Nascimento Silva, 104, |
C-01. Ch. encarregado 237-2693
- CRECI 3175.

ARPOADOR — Temperada. Prazo
longo c/ou y/mobilia, 2 q, 1
s. 1 sle. cep, coz. dep. emp.
e garagem. Chave poneiro ou
402. 267-B.IB. __

ANIBAL MENDONÇA, 68~.1Ò. -
Novo 1 p,and. junto praia, lu-
xo sl., 3 qts., arms., 2 banhs.
luxo copa-coz., dep. compl.,
gar. 3 500 e taxas. Inf.
2350313. CRECI 190.

COPACABANA - Aluga-
novo frente qrande salão
dr .çado, 2 qtes. banh. social.
coz. dep. emcreqada, qrânde
érea. Vor R. Décio Vilares, 96
«fo. 102.

COPA — Aluga-se quarto mobi-
liado á Rua Duvivier, 78 apto.
7 — 3? andar. Pede-se referên-
cia.

COPACABANA - Aluga-se Av.
Copacabana 337 ap. 1103 po:
Cr$ 380. Chvs. port. Tratar R.
óâ Assembléia 45 ./ \C~2. -
Tel.: 242-9441. CRECI 1081.

COPACABANA - Temporada -
Con|. frt. v. p. mar, novo,
mob. gel., utc-n.iíios domésticos
- Dialma Ulrich 49/1204.

COPACABANA -7 Aluga-se ap.
1102 da Av. N. S. de Copa-
cabana, 1022 - sala, 2 qtos.
Irnh, coz, deps, empregada.
Aíug. Cr$ 1 000,00 mais taxas.
Ch.ves no próprio ap. Trat.
lowndes Sons. Pres. Vargas,
...0 - 29 and. Tel. 223-9525
~ CRECI J-25._

COPACABANA -:Aluga-se óti-
mo ópio. novinho, frente, 2
qtos-, sal., coz., banh., área,
dip. empr., tei., gar., ar cond.
etc. Rua Edmundo Lins 28/303.
Chaves com port. Tratar tet.:
237-3392.

COPACABANA - Alugo c/ vista
p/pra a apto. 1004 R, Sousa Li-
ma, 138, parcialmente mobília*
do/ decorado tl 2 saiões, 2
qts. demais deps. todas c/ arm.
embut. Irat. Pres. Varqas, 590
s/1714 |16 às 20hs). Tel.
223.3.437. Chv, c/ port.

COPACABANA - Aluga-so apt9
309 Av. Copacabana, 836. c
s. e q. separados - Chave-:,
zelador, Fone:_268-5384_._

COPACABANA -;Alüga-se ap,
906 da R. Cinco de Julho, 349
sala — 2 qtos. c/armários emb.
banh, coz, c/arm, emb. area
c/tanque, Dep. emp. vaga de
garagem - Alug. CrS 900.00
mais taxas. Chaves c/port. Tr?*
tar. Lowndes Sons. Av. Pres. j
Vargas 29o - 2? andar. Tel. i
223-9525 CRECI J-25

COPACABANA" - Aluga-se ap.
402 R. Con-.t.nte Ramos 110

saleta — sala jardim 3 qts,
c/armários etnb. coz, — área
c/tanque - dep. emp. Alug.
CrS 1 100,00 mafs taxas. Chaves
c/port. Trat. lowndes Sons.
Av. Pres. Varcjis, 290 -- 2o
and. Tel. 223-9525 - CRECl
1-25.

COPACABANA" - Áluga-se ap.
10.7 da R. Barata Ribeiro n9
450 sala, qlo. cozi. banh. kit,
alug. CrS 400,00 mais taxas.
Chaves c/port. Trat. Lowndes
S.ns. Av. Pres. Varqas, 290 -

29 and. Tel. 223-9525 - CRECI
J-25.

COPACABANA - Àiuga-se ap.
702 da Av. Atlântica, 3958 -

Sala, salão 3 qts, 2 banh, area
serv. e dap, emp. direto vaga
garagem - CrS 3 000.00 mais
taxas — Trat. Lowndes Sons

Av. Pres. Vargaj. 290 - 29
and. - Tel. 223-9525 - CRECI

J-25. 
'X

COPA — Universitária aluqa me-
tado apto. a outrè, dividir
desp. Tel. 2 6 8-7858 ou
394-2082. 

COPACABANA"- Por 2 ou 3
msses ex. ap. c/3 qts. 2 llt,
c/s dep. t/mob. R. JúUo ds
Cej-iihos 25/1103 - 2 500 1
quadra praia,

DOM." FERREIRA, 
"171/509 

-
Frente, mobilado, per 1 uno.
2 quartos, saia, e'c. 1.500 s/
taxas. Ver das 15 ás 16h. Tralar
256-0046._

DUVIVIER,' 96 APT.-Õ2 - SÍ.
e qlo. sep. mob. frente, 580
e taxas. Chaves porteiro - Tra-
tar Av. R. Branco, 173 s/loja.
224JS770 221-9Q96, :

FERIAS em apto. (ino de 5ra.
só tf tel. e eonfor. n/ praia
n moças ou casal dist. Base
dlar. 15,00 p. nossoa^236_4989.

FINO APTO. - tl amplo salão
sala da leitura 2 qlos. 2 banhs.
arm. tapeto?, deo. empregada
e garagem. Miquel lemos, 106/
601.

PARA PESSOAS que gostem dc
ver o mar, cm lindo apar-
lamento. Olhando o oceano —
claro e confortável, mobiliado
para 1 ou 2 pessoas, 1 quarto
1 living, 1 sala jantar, terraços,
banheiro e dependências com
telefone. Telefonar para
2278462_de___ à__9____a noite.

OUARTO -- Frenle 89 andar
junto praia, pcsio 4, aluga-se
a senhor de trato — Fone:
236-3764. _

QUARTO — Aluga-se pequeno
P''moça ou rapaz que trabalhe
fera, c/direitos. Barata Ribeiro,
160/409..:

OUARTO 
" 

DE FRENTE com" re-
feições, para senhora distinta
ou casal. Rua Hilário Gouveia,
132/602.

OUARTO frente, vista mar, sra.
francesa prof. aluga a sr. dis-
tinto, ambinte* sos:. — Teieio
ne 247-1017. Poslo_6.

OUARTO — Amplo amb. familiar
c- direito fene, cozinhar. P/
duas moças treb. fora. Princesa
Isabel, 273'303.

RUA SIQUEIRA CAMPOS. 210
APTO. 601 Frenle - Aluqa-
se 2 salas, 3 quartos, banheiro,
copa, cozinha, quarto e ba- j
nheiro de empregada, pintado j
de novo, rcfcrmrdo. Chaves
com porleiro. Tratar 232-7318 j
8pA.14i30h», - CRECI 883.

RÜA DOMINGOS FERREIRA," 125 j
ap. 616 — HaM, sala e qto. J
cenj. banh. coz. Chaves c/
porteiro. ANSA - Av. Pres.
Antônio Carlos, 615 - 2o pav.
Tel. 242-13J4 ou_ 352-1236. _

RUA" PAULA FREITAS, 37 
" 

-
Apt9 201 - Frente - Aluga-se
salai v_r_nd_, quar.o. banheirc,
cozinho, área c/ianque. Cha-es
com pertero. Tr_i... 232-731B
após 14,30 hs. CRECI 888.

RUA BARATA RIBEIRO, 311 -
Apt9 805 - Frtn.e ;lu_a-se Sl-
Ia, 2 qua-tes dependências, g.-
rage, pinudo, s r.:e:o, er;.
Chaves com porteiro. Tratar
232-7318 após 14.30hs. CRECI
888.

R. PAULA FREITAS, 90 - Ap,
302. Alugo ap, 

'

Chaves c/peri. ou R. Toneler
170/101. C/ proprietário.

RAPAZ — Aluga pequeno quarlo
mobiliado a outro ou moca c/
direito CrS 250,00 - Av. Copa-
cabana, 379-3M._Vcr após 12h,

R. SA'" FERREIRA, 228/214 - Sa.
Ia quarto conj. bar.h. cozinha.
Malhcr oferta. Chav. port,
226-1148, 247-7266.

RODOLFO DANTAS, 87 
"ap.7104 

[
1 St Ia, 2 qlos. 2 grandes cj

agradáveis varandas, d e p . i
compl. Ba>n 950.00. Chsves
prrjejro.

RUA LEOPOLDO MIGUEZ," 133 jAlugo apart, s. q. separ. ;
b:nh. box. ccz. q. e depend. |
empreg. Chaves porteiro.

SFNHORA que viaja lem vaga j
ap. duas moças, trab. fera, fa- j
vor nao falar c. porteiro. Tratar j
sábado e domingo no local. \
Barata Ribeiro, 577/60K _

SOBRAL e SOBRAL S/A - Aluga I
bom conjugado com varanda jna Rua Ronald de Carvalho,
250 ap. 703. Chaves com a j
sindica - Teli 257-9133 - CRE-
Cl J 259.

SOBRAL o SOBRAL 
"S/Ã 

aluga
lindo ap. 905 - Bloco A -
frente Ruo Pompeu Lccureirc j
32 — pintado - Sinteco — 4 >
quãrtcs, salào, 2 ban. so;., ,e., j
garage - Aluguel: 2.202,00 e jtaxas — Chaves pertoiro — Te!:
257-9133. CRECI J-259.
SOBRAL o SOBRAL 

"sX~al. 
ót.!

APARTAMENTO - 2 a. 2 s. 2
banh, garage mobiliado máq.
lavar gel. telef. — Rua Pruden-
te de Morais 1378'304 -
227-2330.

ALUGO ap. 207 R. Montenegro
t46, sla. qto. «eps. banh, coz
700 e taxas. Fiador. Ver c/port,
Tr. Av. P. Varaaj, 583/712.

ALUGA-SE - Apt. 402 A
Ataulfo de Paiva, 1335, de sa- i ,.,,,,,
la, 2 gtos, dop. compl. Chaves \ 

IPANEMA -^Aluga-se a

c/pert. trat£r Av. Franklin Roo- j
sevelt, 194 S/L-204. Fone:|
222-7169. Adm. Coimbra. CRE- i
Cl J-214.

ALUGA-SE - Aplo. 701 Av.
cpiiacto Pessoa 2214, 3 quar- j
tos, salão. 2 banheiros, e
dependências — Ver c/porteiro. I
Tratar Av. Rio Branco 10? - j

_gr._1102 ____Olga.
ATENÇÃO" -"'ÍPÁNEMA -

Aluga-se c/ ou s/ móveis, ap* i
to. alto luxo de frente c/ sa- .
láo, 2 quartos c/ arm. emb. 2 ¦,

banh. seziais em cor, coz. cepa
e depend. completas e qcra- :
gem. Ver à Rua Vise. Pirajá, i
146 apt-, 801. Chaves c/ por-1
teTro. Tratar c/ Sr, Martins
Tel: 222-_377 - 232-5343
CRECI J-42I-

AlUGA-SE -
P'ud. Morais
quzrfos, sala
dependências
teiro.

IPANEMA - R. Visconde do Pi-
reli, 28 — Aluga-so ap, 103 —
ila. 2 qtt. qto, empregada,
copa, dopend, mobiliado —
Ch .vr. ap. «401 após 12 tu, p/
favor — Tralar R. Ekrahoi Aire.,
247 sob. - Tol. 224-7594. -
Alug, CrS 1,400,00 mais taxas,

IPANEMA - Alugo Avr_p",'t_cio
Pessoa, 2.160 apt? 1,200, sla,
2 quartos c/armários embuti'
dos, d o n. a I s dependònc.-.-.
Chova c/ pnrlulro — Informa-
çôosi 227.3220.

IPANEMA- Aluo-so ,i R,',' Pru
dtnie de Morais 1440 ap, 702,
2 s., 3 qtcii, 3 banh. demais
dep. 2 v. garagem. Tratar Av,
Rio Branco, 138 - 29 Tel.
224-1422 das 9 ás II ou 14 ís
I6hs.

IPANEMA" - Ãluga-se aplo. na
Rua Gomes Carneiro, 155-404
— 2 qtos,, 1 sala, coz., o bo-
nheiro em cores, varanda e
dep. de empregada. Chave c/
porteiro. Tratai Av. Nilo Peça-
nha, 26 sala 1116 - Sr. Boplis-
tajel. 252-69_6l_.

IPANEMA - sl. 2 qtl,, armários
emb. dcp., gdo„ área 800.00.
Rua Reclenlor, 156 ap. 102.
Chave apJOl. Tol. 237-5478. _

IPANEMA -R. Prudente"Morais,
83-502 eplo. 3 qtos., salão,
depend., garage. Vista m_r,
2_47-554j_c 231 0768,

IPANEMA""- 
"Aluga-se

excelenle apto. salão, 3
qtos. c/arm. 2 banhs.
dep. emp. sinteco, tele-
fone, garagem — R.
Prudente d e Morais,
534/101. Chave por-
teiro. Inf. 237-5990.
Al. 3.000 mais taxas.
IPANEMA^ — Apartamento 903,

frenle Vise. Pirajá, 444, 2 quar-
tos, sala depend. e qaraqem,
novo. Aluga-se tel. 227-6769.

ÍPÁNEMA - TEMPORADA -
Quarto sala tâtp. telefone,
equipado, ar condicionado.
Duís quadras pra... Visconde
Plra|á, 318 apt. 809. _

ÍPÁNEMA - Quarlo confortável,
ftenle m»r só oara meça 350

E quartinho para moça 150
Prudenle Mcrais, 519/304

~- fundos.
IPANEMA 

"-"" 
Alugo-duplex-4

q. sala salão, tel. 2 v. Inf.:
227-2758. R. B. Torre 85/402.
Pr. 3 830,03.

IPANEMA - Praça N. S. da Paz,
aluga-se api. 101 da Rua Joar.3 I
Angélica 134 c/ 4 quartos, arm.
embutidos, sala, coz., 2 ba*
nheiros, 2 quartos emp-, vagas j
na garagem. Chaves no lo-al.
Tratar c/ Dr. Ivan. 226-4062 e I
227-38S_r.

IPANEMA'- LAGOA - Aluga"- j
sc na Av. Epitácio Pessoa n° [
2 030, apto. 601, 2 sls„ 3
qlos., 2 banh*. arm. gar. —
Chaves c/ port. ____247 2437. !

IPANEMA -- Alugo ap. 405 Rua .
B. Torres 85 sala, 2 q. den.

__ga_r. Inf. 227-2758, Pr. 1.050,00. |
IPANEMA - Ãlug. apto. 3"qs.

tata grande, garag. q. emp. {
R. Prud, Moraes 569. Chav. i
""rt. Antônio. Tratar 227-4099.

IPANEMA — Aluga-se aparta- i
mento de luxo 3 quartos. Av.
Epitácio Pessoa 1394/101. Cha. I
ves com poneiro. Tel. 255-1930 '

227-2669^ I
R. Barão |

Jíguiíibe, 26, o apto. 101, tipo i
casa cem varanda, s., 2 qs. |
e dep. Chaves apro. 201 - '

Tratar D;m Gcrardo, 46 s'1209:
Te!s_1__223-5759 o 243-9892.

LEBLON - Aluga-se apto. Rua I
Rainha Guilhermina n9 95/401 !
com quarto grande sala, área ¦
etc. A'uguel Cr$ 700,00. Cha-
ves c/ porteiro. Tratar c/ Dr. |
Dulra, tel. 222-3292 ou ... j
222-5662 das_9_á5 12 horas.]

LE8LON - Vista espetacular à
Rua Gilberto Cardoso 260 apt. |
1702, três quartos 2 banheiros j

dependên'

LEBLON - Aluga-se aplo. 302
ila R. Gal. Arllgas, 340, gran-
do sala, 3 quaitos. Incl. .).-
>.,' i e taxas: CrS 1 800. Tel,
227-4990.

LEBION f— Em pridio da 3
pavimentos, c/ apenas I per
andar, (ilugamor apto. c/ 2 in*
lõos, 3 ótimos quartos, 2 ba-
nhoiros sociais, copa, cozinha,
d.pendúncies da empregada e
liflíagcm. Ver Rua Humbeírtj
Campos, 936 Apto. 201 - Tra-
tar Rua cia Assembléia, 38-49
andar. lel. 231-0206 ¦• CRECI

_7.1B. _____..
LEBLON -" Aluga-se Prof. Arlur

Ramos, 151 api. 101, di* frente,
c/sl, grd. 3 ótimos qlos. o
dop, e gar. Vor chavos portei-
ro. ._.

MOBILIADO com telefono e ga-
ragem, 1 sala, l quarlo, mais
1 qu.rto reversível, dep. área
etc, R. Vise. Piraia, 605 ap.
504. CRECI 3226.

PRAÇA GENERAL OSÓRIO
Alugo meu apto. por Cr$
900^00 mais lanas, I sal. e c/
3 quat los demais dependências,
Ru.r Visconde do Piraia, 106

Porlaria.

PARA SENHORA - Aluga-se
um quarto com vista para o
mar em edificio de luxo, Exi-
ge-se referências — Tolefone:
267-3734.

ÒÜÃRTÒ — P/ um casal cu 2
moças que trabalhem fora. Vis-
conde de Pirajá, 608202,

QUARTO — Otlmo p/ moças c/
diroílos. Porto praia. Amliicn*
ta soleto. 227-0477. ¦

QUADRA" DA 
"PRAIA" 

- Alugo
apto. quarto, sala, Anibal dn
Mendonça, 16-122. Ipanema,
Tol, 287.3410__

RUA CARLOS GOIS, 390 ap. 403
Saleta, qto., banh., coz.,

470,00. Chaves c! portoir..
ANSA — Av, Pres. Antônio
C.-rlos, 615 - 29 pav. Tels.
242-1314 ou 252-1236.

RUA GAL. VENANCIO FLORES
594 ap. 201 — cl telelone
de frente, hall, saleta, sala,
jardim, 3 qlos., banho., copa-
coz., dcp. emp., área c/ gara-
gem. Chaves c/ zelador. ANSA

Av. Pres. Antônio Caries
615 - 29 pav. Tel. 242-1314
on 757 1236.

RUA PRUDENTE DE 
" 

MORAIS,
1347 - Api9 102. Aluga-ss sa-
Ia, 3 quwtos, 2 banheiros so_i-
ais, terraço, ampla copa-
coz nha, quarto e banheiro de
empregada, garage, pint_do de
novo, acabamento de p."imcira.
Chaves cem o porteiro — Tratai
232-7316 após J4,30hs. CSECI
888.

RUA JOSÉ' LINHARES, 26 - Alu-
ga-sa bom apto. na quadra da
praia .,' salão, j inv. e var.
3 qtos, banh. coz. e dop. —
Chaves no aplo. 301.

RAPAZ procura sócio apio. tratar
Rua Visconde de Piraia 621 ap.
303^as 15 às _8_hs.

RUA GENERAL 
"U 

RO UIZ A ,
2i.3 105 — Alugamos c' s., q.,
dep. Chave port. ADMINIS-
T.1A0ORA PROENÇA LTDA. Av.
Franklin Roosevelt, 39/1311.
Tel. 252-3219_- ÇREC__24_9_

RUA PRUD. MORAIS," 406/302
Alugo c/salão, 3 quartos c/ar-
máries, 2 banheiros, cozinha,
dep. emp. área e serviço e
vaga na garagem. Chaves c/ze*

Jador.CRECI 252.
SOBRAL E SOBRAL S/A - Aluga"

lindo ap. frente 902, Gomes
Camc;ro, 161 — 3 quartos
c/ arm. salão, ccz. banh.
modernos, le'., garage — Cha-
ves porleiro - Tel. 257-9133

Aluguel 1,700,00 e taxas -
CRECI 259.

TEMPORADA - Alugo Ipanema,
ólimo ?ot° mob. s.la, 2 qtos.
depi. emp. 255-«337.

VIDIGÃL--"ÃlJgâ-se aplo. 101
de sa*a, 2 quartos, e demais
dspendéncit-s, na Es*rada oo
l.-inbi, _3. iralar c/AB"NTES.
Tei. 252-9948. CRECI 2652.

ALUOA.SE 
¦* 

Rua Barala Rlbtl-
ro, 707. loja D - c/ 8irr>3.
e le|a E - c/ 76m3. Tratar
c/ Hélio ou Carvalho — Tol.;
232.0647, das 14 às 17 horas.

ALUGO paia escritório, ampla
casa com 2 pavimentos, ,i Rua
Capitão Salomão n? 31. Tra*
tar no local. Botafogo.

ALUGA-SE - Excilenlo fõja"em
Copacabana 150m2, á Rua
Miijuel da Lemos, 57-A, Bra-
desço, Tratar Sr. Alencar,
2568740.

AlUOO - lojá""D" PraiaUoia-'
fogo 416, Aluguel 600 e ta-was.
Chav. local. Trai. Dr. Eugênio.
Sen. Danlai 117 s/721. Tel.
242-6569 -- CRECI 1335.

ALUGA*SE ou vende-se Íoja-0
Volunlários da Pátria 212. Cha-
ve ap. ,102. Tralar Av. Franklin
Roosevelt, 194 s'1 204. Fone
222-7169, Adm. Coimbra. CRE.
Cl J.2U.

ALUGO -- Av. 
'Copacabana.

1.120 grupo 907. 38mts2. Ch.
pon, Tralar 224-3094 de 2a. a
óa, dopo.s 1-lhs.

ALUGA-SE""-. Sala 911, Rua
Miguel Lemos, 41 e:q. Av.
CcpÈC. edif. novo, comerc,cl,
ver c/porl. Traiar ADM. ADRIA-
TICA. Tol. 221-8085 e 
2520135.

ALUGA-SE""- Coni, 
"dc 

salas 906
Av, N. S. Copacabana, 7C9.
Chaves c/porl. Tratar A v .
Franklin Roosevelt, 194
S/L-204 fone. 222-7169 Adm.
Coimbra.jCRECI J_2I4.

ALUGA-SE i/ loj. no melhor
ponto de Copa.abana. Rua S.
Clara, 115-201. Tratar c/ o por-
loiro China.

AV." COPACÃBANÃr54Ò""grü"pos
905 e 906 - Aluga-ie c/ hall,
2 sa'as. o banhos., CrS 600,00.
Chaves c/ porteiro. ANSA —
Av. Pres. Antônio Carlos, 615

29 pav. Tel. 2-12-1314 ou
252-1236.

AV. ATAULFO DE PAIVA, 1 174
Alugam-se as tf lojas 12,

13 o 14 c/ banh, Pode sor
visitada. ANSA • Av. Pres.
Antônio Caries, 615 - 29 pav.
Tols. 242-1314 ouJ52-1236.

AlUGO - Excles. slas. qde e
peq. fte. Ver n/Hilário Gou-
vaia, 66 1003 e 801 c/pcrl. Tr.
s,_913. c/_Castelo. CRECI 1422.

AlUGA _E - loia Ãv. Atlanlica,
e aceila sócio para qualquer
ramo du comércio. Av. Copa,
1C85-601. Sr. Manoel.

A DJALMA ULRICH, 91 loia "C"
Fie. de rua. Passo contrato

novo, motivo viagem. Tratar
local.

APSA - Ãluga-se" saia" 1 \l&. R.
Santa Clara, n9 50 c/ sala,
banh., kit. Chave c/ port. Tra-
tar AUXILIADORA P R ED I A L
S'A. - CRECI 253. Tv. Ou-
vidor, 21 - 49 de 9/11 e
12/17 hs. Tel, 242-6060 - la.
locação. ________ 

BOTAFOGO — Alugo ótima loja.
Decorada. Al. CrS 550,00 - Ver
Praia de Botafogo, 324 Ij. 16

SODRAL E SOBRAI S/a, - Aluga
ótima loja, 3 Prado Júnior, 48
/ aluguel 5 salários minimos

Tel. 257-9133 - Chave, por-
teiro - CRECI J-259.

URCA - Aluga-se uma loia R.
Mal. Canlu/irla 130 c/ 26m2

zona comercial.

URCA -• Prociia-so imóvel com
írea minimo do 200m2 pfra
instalarão do escritório Infor-
mar tol. 226-6738. Sr, Cosia
seg, feira.

ZONA SUI 
' 
-Loia - 

"Alugo

d» esquina em g uoria com pt»
so romano. Rua Corr .a Uutrf.,
99. C/Prop. Sr, Ibrohine.

ZmAiLN-CiRTE

P. DA BANDEIRA
E SÃO CRISTÓVÃO

Tr. 222-9474, 242-2153. __
BOTAFOGO - Olimo ponto alu-

qo loia c/ vitrina, jirau e tele-
fone. Tratar tel. 245-9203. Jay-

GÁVEA E

Acartan-.enio Rua
n9 1.440/503. 3
grande e d_mais
tratar com por-

ALUGA-SE - Espaçoso apar).
502 da Rua Visconde Piraia,
a23, com living, sala jantar,
3 quarícs, 2 banheiros, gara-
gem, área de serviço, deps.
completas tudo bastante cranc."
fperlo de 170 ms2). Aluquel
2.3,0 » taxas. Chaves na p.rtr- j LEBLON-
r a. Tratar com Svlvio. Tel. ( Aluga-se ap. c/salão. 4 q." 

' c/arm. emb. (1 suite), mármore,

sociais, garagem
cias confortáveis aiugu.l 1.2C0 I Rf_TAf_!í~_-
Chsves no apt. 704 - Tel. ¦ J - D*-» I MINIV. _.

_267-6750. .__ _..
LEBLON - AÍu-wm.se aptos., APARTAMENTO - Alugo
805 '607. Rua Alie. Pereira Gui- j Pça. Pio XI n9 70. - 450
marãos. 72 — Hati, sala, nio. ta_ca5._Cháves c/porl.
conj. kitch. banh. Aluq. CrS i ÃIUGO
550,00 mais taxas. Chaves c/ 

'

port. Trat, Lowndes Sons. Av.
Pres. Vargas, 290-29 and. Tel.
223-9525 - CRECI J-25.

LEBLON - Âluga-se apart. de
3 quartos, sala, dep. empre-
cjacià. Rua Rainha Guilhermina,
154, Chaves com o zelador.
Tratar com o Sr. Rubem, Rua
Visconde Inhaúma, 89 loja.
Dias úteis horário comercial.

Praia, alto luxo —

BOTAFOGO - Trespassa-se ex-
celenle contrato 5 anos, boa
loja motivo doença. Qualquer
ramo__222-1479_;

COPACABANA - Alugo* salas
708, 709 e sobreloia 201. Av.
CcDícabana, 1,048, esq. WIçKrtl
Lemos. Ira!,-.- tel. 243-9501.
IVAN CORRÊA. CRECI 3.115.IC

COPACABANA - loiínha C.
Aluga-;e. Aires Saldanha, 139.
Trat. de manhã. Av. Cop., 828/
1006. Oliveira__CRECI____38____

COPACABANA - . fuga-se saía
de frente, banhsiro, armário
embutido, piniura nova, sín*
teco, escritório ou consultório.
Av. Copacabana, 1120, sala
1105. Chaves com o porteiro
Luiz. Proprieiário 232-4598-

COPACABANA - Aluga-se sa'a
730 da R. Siqueira Campos. --3.
Cha.es na portaria, tratar Av:
13 de Maio, 45/149 1218 hs.

: CRECI 692.
CATETE — Aluga-se loja cl

instalações novas em fórmica
adaptáveis a diversos ramos,
ed. esq. c/ Catete — R. C.
Dutra, 99-E. •

APARTAMENTOS - Alugam-se
1 e 3 quarios, sl. e dops. c/
fiador ou depósito. Ver R. Dar*
hosa da Silva, 95, de 8 sá 12
hs. Próximo Rua Ana Néri.

ALUGA-SE - Apl9 ll. cito
banh. cor. a dependências. Rua
Hemlquo Mesquita, 16 — Po*
dregulho.

ALUGO qlos, mob. casa fam.
rapaz sr. trab. fora c/ doe.
R. JoA)Ulm Palhares. 687,
fdos. Pça. Bandeira, bater port.
verde.

ÃLUGA-SE apt9 tTuarto, saía,
coz., banh. Rua Jansen de Mc-
lo n9 10, fundos — São Cris-
tóvão.

ALUGO quartos Rua G.il. tlrucc
905 e aplos. c/sala e qto. Rua
Chaves Fa_ias_236.

ÃLUGA-SE - Quarlo c/móve,s
rapaz ou moço que t^í.ba!he
fera Cri 130,00. Rua Inh.nclui,
114. Tel. 234-6679. Sâo Cris-
tóvác.

ÃLUGA-SÉ - I ót mo quarto pa-
ra 2 ou 3 rapazes. Campo de
São Cristóvão, -.3.

AlUGA-SE quarto mobiliado,)
ftem ventilado, casa silenciosa
com luz, telefone, arrumação |
diária e outras comedid-das,
a senher de tratamento, Rua
S. Januário, 124, próximo Lar- |
go Cancela. Aluquel 3/5 salário
minimo (Cri 161,281. Inf. local.
D. Tere_j_.Jel. 254-0050^__

ALUGA-SE na Rua Sáo Janui-
rio n° 1 008, ap. de sala, • 

',

qto,, cozinha, _tie._, WC em-
pregada. Ver _/ zelador. j

ALUGO I quarto e uma vagw 1
a casal ou rapaz na R. Joaquim !
Palhares 609 Praça da Bandeira
ft.vor bstter_ la. porta.

ALUGA-SE um auaito com
móveis para duas moças com
direitos. Rua do Matoso n9 ó
aplo. 603.

ALUGA.. E — Quartos indepcn-
-dentes para 1 renaz. Preço CrS
160,00 e CrS 180,00. Rua C:sla
lobo. 372. Final ônibus 472.

ALUGO — Qua'.o para casa! ou
moças trabí.hem fora. Rua
Gen. José Cristi.o, 123,301.
Sâo Cristóvão.

ALUGO — Apl. conjugado. Rua
Eduardo Pr.do, 17 apt. 301
Chaves no 201. Tratar Av. Rio
Branco__l56 t/2}_}7__

ALUGO ólimo apt. R. Sergipe
63/ 102 c! sl. 2 qts. cí arm.
emb. até ao teto, coz, banh.
comp. 2 áreas, nâo paga cond.
Al, 500. Ch. na sapMario hoje
e a partir 2a. fe:ra, Tr. Av.
Pres. Vargas, 590/ 1712. CRECI
2119.

ALUGO - Á moça de familia
v_ga mcb., pode lav. ccz., CrS
80, S. Prefeiro Oiimpio cie Me-
Io, 1182. S. CRIST.

LANÇA S/A - AÍurja _ R.Bene-
dito Otoni, 77 apt9 406, qto.
e sla. conjug., bnh, e cozinha
— Chvs. c/porl. Traiar Av. Rio
Branco 20 - 99 andar. Tols.
«X77I0 e 243-3412. _ JC

PRAÇA DA BANDEIRA - A'uqo
eplo. 318 R. Matoso, 125 -
qto., sala, coz,. b a n h . , c r $
400,00 mais taxas. Chaves
porteiro. Trata-- ''ACIR"

ACMiNISTRAÇAO. R. Álvaro
Alvim, 27 sobreloi:. CRECI
3 33 a Salazar.

TIJUCA,
RIO COMPRIDO
E MARACANÃ
ALUGO - Apto. t„ 2 q. o

dop. c. ou sem gar, ccr.t. 1
ano. Ver e trai. na píric _i.i
manha com o prop. Rua Conda
Bonfil), 1168/303.

ALUGA*SE apto. na Rea Bene*
venuto 8en>d, 20/106, c/ 2 qts.
s. c. banh. e depend, emp.
Chaves c/o porleiro.

ALUGO lindo apto, sala, quarlo
c/ armáiro até o telo depen*
dftnelas e garage. Ribeiro Gui*
m.irãcs, 180/303. Triiar c/ por.
teiro.

-

Jardim Bctanico —
I 3 quartos sala — 2 ban. tapeies' — armários emb. cortinas —
! ^oro^ebajxado^ Tel^266_7734.

ALUGO ap.; 301, r"." Cons. Mac-
í do Soares, 61 Laqca sla., 3
i qtos., banh., coz., deps. emp.
! 1 200' e taxas. Fiader. Chaves
| n-'3C2. Tr. Av. P. Vargas
I 583/712. '_

ALUGA-SE" -""Marquês d. S." VI-
; cente, 96 blcco C, 159 andar,

apt. sala, 3 qlos. dep. ccmple-

COPACABANA - Escrilório -
4 salas c/telefone — Passamos
contrato comercial novo, frente
ricamente decorado. Negócio
do oportunidade. Melhor ofeMa
à visla. Tel: 237-2660 - Dr.
Dirceu.

3 qtos. etc. | 
-

APSA -

22'
ALUGO 

" 
-" Api 202.: Av, Ep.

Pess-F. 1684, 3 ql-r. 2 sala:,
ele. Chaves no 302. Tratar
2~ . 3^37. CrS 1.530.CO.

A3POADOR — Aluqa-se apte.
C* qts. 2 sis. jardim inv. dep.n-
déncias, vaga qaraqem. CrS
1.800,03. Tei. 267-7309.

Ar refr.. gar.

alá !

ap. fr&nto me biliado 6C4
Saint Rcman, 399 - Esq. Bu-
ihões Carvalho - Tel: gel., ar i
ccml. - Aiur.uel: 900,00 e
taxas — Chaves pcr.siro - Tel: í
257-9133 -CRECI J-259.

SOBRAL e SOBRAI S/A aíuga I
ap. cenfugado ômplo - Rua t
Barata Ribeiro, 270 - Aluguel: j
300,00 e taxas - Tel. 257-9133. !
Ch-.ves porteiro edif. aa !a;L. !
CRECI J-259.

TEMPORADA - Conjugado" c?
peq. cot., para 3 pessoas, psr
qualquer período. Fernando Oi j
Tommaso. Calote 310/409. —
CRECI 796. T. 265-7183._.._

TEMPORADA curta cu longa,
apt. simpático, frente, mobil.
ducha, gel.d. roupa de cama,
Utensílios. Ótimo p/casal. Ver.
R. Barata Ribeiro, 502 apl. 701.
T. 237-7330.

TEMPORADAS - Alugo aparta"-
mentos mebiliados, dias ou
niE5e_. Av. Copacabana, 374/
306, Tel; 255:3874. Da. Nair.

TEMPORADA - Alugo apto.
quarto, sal» lepBradõsj todo
mobiliado, frenle praia, Av.

.Copacabana, 1145 ap!9 909.
Local. "

TRANSFIRO contrato, aptor 3;q.
sala, jardim inverno, dep. com
pleta. Aluguel 1 000,00 mais
taxa. R. Cinco Julho 226, aplo.
601 - Copa.

TRIUNIÂO - Copacabana -
Alug. R. Constante Ramos, 53
apl, 207 — Sl, e qt. sep.
telefone, arm. emb. var, Cht.
ves port. Tratar Pres. Vargas,
542 and. 59, 243-56IB. CRECI
202.

TRI UNIÃO" - CTpãcab,
Aluq. Prado Júnior
514 e 1218, il. e
Chaves port. Tratar
gai, 542 and. 59.
CRECI 202.

TRIUNIÂO~- leme -
Gu.tcivo Sampaio, 630,
sl. e qt. conj. Cha
Tratar Pres. Vargas,
59 243-5618. CRECI 202.

135 apl9»
ql, conj.

Pres. Var-
243-561".

(C"Ãlug. 
R.

apl.1004
es porl.

542 and.
(C

Aluga-se excelente ap- i
Io. 1201 vista espetaculir, à j
Av. Henrique Dodsworth, 133, I
c/ saião, 2 qts., lavabo, banh., ¦
cozinha, dep. empr. área e ga-
ragem privaliva. Tratar Auxilia-
dera Predial SrA. Tr. Ouv. 21 i
s/403 - Tel. 242-6060 R. 211 ;

Chaves c/ porteiro. CRECI .
253.

APSA - Aiug:-se apt. 703 R. |
Teixeira de Meio, 43 — C/ sla. I
2 qtoi. banh. coz, dep. emp. \
área de serv. - C qaraqem,
la. ícc.ção. Chaves psrteirc. *
Tretar AUXILIADORA PREDIAl ;
S/A - Tr. Ouvidor 21 s-403 i

Te'. 242-6060 R. /ll - GÍE- •

_________
APSA - Aluga-se apt. 1002 de-

frenle, R. bsnta Clara, 239 -
C/ salão, 3 qtos. c/ erm. emb.,

b.nh. soe. ccz. dep, emp,
área serv. <\f qaragem. - Chav. I
api. 901. Tratar AUXILIADORA i
PREDIAL - Tv. Ouvidor, 21 I
S..03 Tel. 242-6060 R. 210 !

CRECI 25C!._
ÍAIiÃO DE IPANEMA, 139/802

Aluga so lindo ap. i. 3
qts., melhor ponto Copaeaba-
na. Ver c/ Sr, Stone. Tratar
c/ propr.: 232*1205, partir 3a.-
leira.

CASTELINHO - Aluga-se aplo. ¦
luxo jardim inverno .vestibulo ;
salõos, 3 quarios, cop.., cozi-1
s. lõr_, 3 quartos, cepa, cczí*
nha, 2 qtos. e banheiro empre- ;
gada, ampla área serviço, 2 ;
vagas garagem. Ver coni por-
teiro Rua Joaquim Nabuco, 271
apto. 202. Tralar fone 247-4366,
227-6284 ,- 2240462. Aluguel
CrS 3.300,00 mais_ taxas._

CUPERTINO DURÃO, 118 ólimo
apte. frenle. Salão, 3 qts., dep.
completas, garagem e telefone.
Cri 2.500 mais taxas. Chaves
porteiro.

DELFIM MOREIRA" Alugase
apt. mcb. e dec. c/ tel. salão,

qfoa.j 2 banhos., escr. dep,
emp. garagem. Iralar 309-0055

_<__247_876_8._
HEIDER MADAll I MOVEIS I

LTDA. - Alug. à R. Prudente !
de Morais, 1184. ap. 402 de \
st, 2 q. dep. e garage. Ch, c/ i
port. Tels. 223-4049 -
.¦(.*--;.r

IPANEMA"^-"Alu"g.""ap. 
"s." 

|;rd. I
inv. 3 q. sendo um duplo i
banh, dep. comp. sintsco, |
pred. 4 and, elev. qar. Chavos
pert. Alberto de Campot,
63-402. Inl. 267-6 106 -
247-3221_._

IPANEMA - Visconde da Pira-
já, 265 apto. 401, frenta alu-
go 2 s. conj., 3 qts. arm.
emb., 2 banhs., cox. dops. ga*
rage. Chave na portaria. Infs.
227-9661.

IPANEMA — Aluno vagas a mo-
ças que trabalhem fora.
Í27.4548._

IPANEMA 7 Alugo 
"ap"l. 

104.
R. Prudenle do Morais, 276

2 qtos. sala, coz. banhi
dcp. empreg. Tralar "ACIR"

aDMINISlRACÀO. R. Álvaro
Alvim, 27 sobreloia. CRECI
3233 a Salazar. _
IPANEMA"- MARVIL aluga Mu-

xuoso apto. Rua Prudente Mo-
rais, 1179 c/salão, 4 qls, 3
l.nliv, 2 vgs, garagem, ar
cond. cenlral, dsp. completai.
CrS 6.000,00. Taxas. Chaves
c/porl. Tratar Av. Rio Branco,
37 s/403. Tels.: 243-5822 • ...
243-7142. CRECI J/321.

toileíte marm.
otc. 227_-03eO. __

lEBLON - Alugo casa, Jardim, j
vista mar, peouena. Ver Av. i
Neíemeier, 134 Sr. Oswaldo i
^rS 590-més.

lEBLON - Alugo apartamento
com 3 quartos, 1 sala, cozi- .
nha, banheiro e demais de- I
prndencit... à Av. Ataulfo de j
Paivs, 1261, as chaves comi
o porleiro, Tratar c/ AOOLPHO I

J252;4024. _
lEBLON JUNTO PRAIA 

"comp

mobil. p:q. duplex s. 2 qts.
_tel._ Inl 227-6224.
LEBION -. Bem mobiliado ¦¦
Apto. de saia, 2 quartos. 2 ;
banh. o coz. — 1 110, mínimo
5 meses — R. José Linhares,
144/404.

LEBLON - Aluqa-se ólimo apar- ;
tt.mento _ R, Humberto de '
Campos n9 936, aplo. 301 -
com grande living, 3 bons
quartos, 2 banheiros sociais, ¦ .
copa, cozinha, area, garaqem j
e dependências de empregada
— Tratar na Av. Erasmo Braga
n9 777, il 203 - Tels.  ¦
232-606B - 242-9024 -  •
2272849.

LEBLON - Junto praia - Alu- ;
cjo ;p. c/ tel., 3 qts., c/ arm. ;
salão, t/atap„ 2 banhs. em i
cores, ampla coz., e gar. -~ i
Ver diar. n/ Venancio Flores
76 - 202 - das 11 às 1.1 hs |
ou _I6 às_l8 hs. CrS _3 300.

LEBLON - Aluga-se ótimo apa;- '

lamento cem 3 quartes, síla,
2 banheiros sociais, dependên- ¦
ci&s completas de empregada
e área com tanque. Av. Afran;u
de Melo Franco, 125/302 - Le- ;
blcn. Chaves cem perto ro. :
Tratar na Av. N. S. do Cope*
c_ bana. 92____

LEBLON — Alugo excelente ap. |
c/3 qlos. ampla í.íia, grendo
área, depend, e vaga garage. :
Todo atapetado e c-Melefcne. '
Al. CrS 2.0C0.O0. Ver Rua Prof. ;
Arlur Ramos, 13 ap. 302. Ch£. |
ves c/porieiro. Tratw tel.
232-0220. _

LEBLON""'- Fte. sl. 3" qtos. I
c/arm. deps. garage. Av. Afra- j
nio Melo Franco, 141/101. Ver I
locai.

LEBLON - Aluga-se apto., quar- |
lo, sala. Rua Padre Leonr-' '
Franco, n9 146-205. CrS 650,00.
Tel. 267-1837.

ÍEBLON 7 Alugase ap. 501 da
Rua Dias Ferreira, n? 669 de

s/ 3 qts., vaga garagem. Alu-
guel. CrS 1 500,00. Tralar tel.
242.9948. 

LEBION . Aluga-ae na Rua Dias
Ferreira, 147 o apart. .102, de
frente, ar condicionado, com

quartet, sala, depend, conv
pletas p/emp rogada. Diversos
armários no ciua-'o, cozinho
e banheiro. Assoalho com sin-
teco. Mensal: CrS 1 200,00 mais
taxas. Chaves com zelador
Tratar com ROYAL PUBLICIDA
DE na Rua Miguel Couto, 121
Tel. 223_5_3n:

LEBLON" - .Alugo apt. 403. R.
Gal. Venancio Flores, 226 -

qtos, sala, deps. empreg.
Chaves local. CrS 1.600,00 mais
taxas. Tralar "ACIR" - ADMI-
NISTRAÇÃO. R. Álvaro Alvim,
27 sobreloja. CRECI 3233 a
Salazar.

LEBLON - Alugase, Rua Jerôni-
mo Monteiro n9 35 apl9 102,
3 quartos, sala, mais dep. vaga
garagem. Chaves c/porleiro.
Tratar, Av. Pres. Varqas, 633
s/314. íol: 221-3474. Mario.
CRFCI 770,_

LEBLON - Ãí-ga.e ept. 102,
Rua Juquiá n9 18, salão, 3
quartos, arm. embut.dos, 2 ba-
nheiros sociais, cozinha e dep.
empregada o garagem. Chaves
c/porteiro, Tr_tar 2a. feira no
local.

tas, la. locação — Cinco
rios - TeK 267-1965,

AV. EPÍTACIO PESSOA, 930 ap.
301. Frente, hall, 2 salas, var.,
2 qtos. arm. emb., copa, coz.,
ri_p. emp., Chaves no ap. 302.
ANSA — Av. Pres, Anlonio
Carlos, 615 - 29 pav. Tel.• .47-1.114 ou 252-1M5.

GÁVEA — Alugo apart. de 3
qts. sala, depend,, qt. emp..
novo, c/persianas, lustres, sin-
Teco, muito claro. la. locj_l5.
Apsrt. 303, bi;co "A", á Rua
Marquês de São Vicente, 96.
Chaves c/Sr, Fernando. Telef. I
238-4716. D. lilia. Aluguel CrS ;¦*!¦__¦_

GÁVEA — A!uga-.e apto. sala, 
'

qu-.no, coz. bsnh. área. R. j
M._São Vicente, 90 ap._102. _

J. BOTÂNICO - Ãluq. Y sl. 3 !
qts. grd. coz. dcp. emp. área ;
cemp. com tel. Alug. 1.200. i
Pacheco Leão 320<603. Chaves )
c/port. inl. 2661173

LAGOA - 3 qtos. c/arm. emb.
banh. decorados, dep. compl.

la. IsCt gar. Prof. Saldanha,
75-102.

LAGOA - Aluga-se ap. 302, R.
Gilberto Cardoso, 270 - Sala,

qtos., 2 banhs. coz. área
serv. deps. empregada c' gara-
gem. Alug. CrS 1.300.00 -
Chave;, c/ port. Tralar Lowndes
Sons. Av. Pres. Varqas, 290-29
and. Tel. 223-9525. CRECI J-25.

PALMARES - Aluga ap. 3 qts.
sala coz, b?.n. dep. empr. área
c/ tq, la. locação. Ver cf port.
R. Gilberto Cardoso 280/504.
Tralar Av. Groça Ar?nha 226

109 Tc!. 221-4554 - 224-4664
CRECI 2565.

_UA LOPES QUINTAS, 355 ap.
402 - Frenle, hall, sala, 3
qto:., banho., coz. dep. emp.
garagem. CrS 1.000,00. Chaves
c/ porteiro. ANSA — Av. Pre;.
Antônio Carlos, 615 - 29 pav.
te'. 24 .131-1 ou 2.52-1236.

_UA PERI, 299 apl? 302- Ã"ü-
ga-se p.*ra casal estrangeiro ex-
celerrta _par.omsnto, telefone.
atapetado, sale, 2 quartos,
dEmais dependências. Visita,
dias úteis exclusivamente das
10 às líhs. Tretar 232-7318
após 14,30h:. CRECI 888.

SÃO CONRADO
BARRA E RECREIO
ALUGO apto. 2 quartos, sala.

e dependências. Praça Euvaldo
Lcdi, 15. Procurar o zelador

Tratar 223-0242 Sr. Mar-
quns. _

APARTAMENTO de sala e quarlo
separado e dep. na Barra da
Tijuca. Ver Rua O I e g á r I
Maciel, 71 ap. 206. Tratar A'
Pres. Vargas, 542 gr. 1613
Tel. -243-3113.

Casas e Terrenos

TRIUNIÂO -- BARRA TIJUCA'"-
Alug, Av, Scrmambetiba, 3200
c/ 64 - mobiliado c/tel., gel.
porl. Tr.itar Pres, Vargas, 54?
and. 59 243-5618. CRECI 202.

(Ç

Lojas, Escritórios
e Consultórios

AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS"-
Alug» sala C05 da Rua Sta. Cia-

ra, 50. Frente, la. iccacãc. ch<>-
vos porteiro. 252-4211. CRICl
J-190.

AlUGA-SE - Sala '909, Ay.
Copacabana, 647 p/escrilúrio.
Chaves c/porteiro. Tralar
221-6954__

ALUGO sala comercial
Calete Center R. Ain
T a m a n d a r é 66/417
237-1578.

COPA — Alugo duas salas con-
jugedas, prédio de esquina, so-
brado. Ver Rua Leopoldo M:-
guez n9 102 - salas 205 e I
205. Tel. 255-4687.

COPACABANA -"ATÜqa-se saia
1 101, Av. Copacabana, I 072 !

Chaves sala 1 009. Tralar |
na Rua Beneditinos n° 10, s/

Joje___
COPA - Passo contrato loia

Instalações novas c/ tele-
fone. CrS 50 000,00 a combi-
nar. Av. ... S. Copacabana nP !

1035 loia H. Tel.: 225-9148 i
e 256 5J52. __

COPACABANA - 
"Alugo" 

loias !
Pça. Vereador Rocha Leáo, 68.;
jio. T. Vnlho - Chaves c/
porl. Tel. _223-4190_-_Anlonio.

COPACABANA - / luqa-.e saí.s
em edifício comercial, la. lo-
cação. Rua Miguel Lemos, 41

Ccniuntos 1102 e 1103. Cha-
ves na portaria e tratar cem
Dr. Renüo; 256-1300 o
256-1687. Três saiáries mínimos
e taxas Ceda unidade.

LOJA - R. Calote - Aluga-ae
ótima lojinha, c/iírau, serv.
qualeuer ramo. Aluguel CrJ
350.00. Tr. lel. 255-4069.

PRAÇA BANDEIRA - Alugo R.
Joaquim Paíharcs, aplo. de fie.
c/3 quartos, sala, copa-coz. e
ban. em cor sint. pint. plast.
grande área clanq. dep.
compl. empr. Tudo em ladr.
à fam. de tr^to. Chaves j Ru.i
Machado Coelho, 164-A das 14
ás 17hs. Inf .tel. 232-6988 2a.-
feira. .

PRAÇA BANDEIRA - Cr$ 650,00
apt. c/ tel. (2 qls. sala, etc.)
c' 1 mês adianl. [sem fiador)
221-1449 hoje, domingo. R. Ca-
rieca 55 (7 às 7hs.) Arranjo
fiadores p/ oulro:.

OUARTO E VAGAS -Cl s ro-
fe ções, para r_p_ze: ou moças
ref. casa de familia. Fone.
243-3632._

OUARTO GRANDE -' Ern""casT
de familia aiugo a sr. sò cu
rapazes de respeito, Rua Sãe
Cristóvão. n9 975 srb.

edil.
irente

Tel.

LOJA S/IUVAS - Alugo loja
C, Silveira Mcrtins, 110 - la.
locação. Ch. c porteiro. Trat,
Quitanda, 83-£ - 59 and
231-2267 - CRECI 3675.

LEBLON — Loja la. hcação -
Aluga-se Rua Gen ral Urquiza,
71-Ã em frente à Pea. Antero
de Quéntaf, área de 168m2,
lOm de frente e 5m de pe j
direi fo. Trartar telefonei
221 1927, Dr. Sérgio.

LOJA — Passo contrato instale- !
ções luxe. Siqueira Campot, ;

_27_1-A. Ver-local..
LOJA - R. Figueiredo Maga-

Ihães 726-N. Alug. 700. Sem l
luvas. Ver local. Inf. 265-7788,
726.2906. CRFCI 3626.

LE3LON - Para alugar ía. lo-
cação loja c/ 8x19m salão tf
colunas. _Tratar tel. 227-5389.

LOJAS - Alugo à Rua Sanla :
Clara 376 I 200 sem luvas j
Chaves c/port.

PALMARES - Aluga subloja 205 I
saio saleta, ban. e sinteco. j

Ver Av. N. 5. Ccpac.bana
1048 Cn. c/ p=rl. Tralar Av.
Graça Aranha 226 -- 109 lal.
221-4554 224-4664 - CRECI
2565.

PALMARES - Aluga loia nova
com banheiro, contrato cemer-
ciai. Ver R. General Polidcro
39-A. Ch. c,/ porl. Tralar Av.
Graça Aranha 226 - 109 Te!.
221-4554 - 22-1-4664 CRECI
2565.

PASSA' CONTRATO 5 anos
Barala Ribeiro, 645 loja B. Tel.
255.3405._

PARA FINS COMERCIAIS cober.
tura Miguol Lemos com Av.
Copacabana 4 salas e varandas
120m2. Aluguel 2 OCO mais

taxas. Ver e iratar cerni Sr.
Walter Te. 255-2957 CRECI
1575. 

RUA STA. CLARA, 33 gr. 912/
13. Aluga-se de Irenie, saleia,
sala e privalivo. Chavos c/
perloiro. ANSA - Av. Pres.
Anlonio Carlos, 615 -- 29 pav.
Tol. 242-131_4 ou 25_2-I2J6.

RUA SANTA CIARA, 50'7 Alu-
go sala e depends. para
comércio 500 e encargs. Trat.
sl. 206 - TeJ. 255-1504.. 

RUA SANTA CLARA" n9 33, S/
906 — Alugo ampla sala do
frente, c/hall e banh. Ver c
tratar tel.: 257-2466 c/o propr.
Chav. c/porteiro.

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ',
444 - Alugo loias 111 é 203

V.r no local. Tralar n_
IGAB. Rua do Carmo, 71 -
49 andar.

RUA SAN IA CLARA, 50 - Alu-
go sobre!cjas frenle, Ia, loc.
5 s-i.s, e encargs. Trat. sl. 206

- 256-0934.
SALAS CONJUGADAS 

"Aluga-

se p/fins comerciais de fronte.
Av. Copacabana n9 371 s/301.
Chave c/porteiro. Tratar tel.
237-9298 - Léo.

QUARTOS grdes. CrS 140. Alu-
gam-se na R. Bela, 224. Tr. Or. j
Sebasliâo. Pça. Floriano 55, 79, \
?a_j__! ,,?j

SÃO CRISTÓVÃO -~ Aluga-se]
o sobrado R. P.uia e Silva 17 !
(ótimo para uso ccmercíal) c/ 

'.

si., 5 qts. e dôm_.s dep. Cha- j
ves no térreo, visitas . partir i
rias í-.hs. Tratar Av. Rio B?..nc_> I
156 gr. 1714 leis. 252-5917 e ;
232-1603 (11 ãs IBh-) na SION, :

CRECI J-32B. Proposta grátjs.

S. CRISTÓVÃO. Alug. aplo-..
conj. q. s. sep. s. 2 qts. fren-
te. R. Benedito Otoni, 77 o
Cp. do São Cristovâ., 182 -
Chives nas portarias. Tratar:
242-8547 c 222-3852.

SENADOR FURTADO, 101/102 -
Ap. 2 quarios, sala, q. emp.
completo, grande, 500,00 alu-
guel mais taxas.

SAO CRISTÓVÃO -Alugo aps.
cm la. locação. R. Janson de
Melo, 52, com 2 qtos., sala,
arca interna, ele. Ver no lo-
cat. Tratar na Av. Rio Bran-
co n9 39, s. I 809. Telelo-
no 243-9575 -- Tem vaga de
garagem.

VAGA — Alugo p. moças Rua
Barão de Iguatemi Tratar a
mesma n9 298 ept. 301. Pen.
da liandeir?.

Casas e Terrenos

ALUGA-SE casa de dois quartos,
duas salas, demais dópandeii'
cias, na Rua Ho Cristóvão, n°
1195 casa 12. Aluguel CrS 300
mais .).. taxas, Chaves na ca-
sa 17. Tratar tom Dra. Clidc-i
Kua do Carmo, 6 . '31'2 das
9 as 12 n das 16 as 17,30 -
Tolol. 231-3456.

ALUGAMOS - Antônio Basilio,
36 apl9 501. Sl. <|t. arm. emb.
450,00. Chaves porl. Tralar
243-56J8.

ALUGO quartos diversos tama*
nhos c/ direitos 2 meses depó-
silo à R. Aristides Lobo, 167.
Cõ.npcs Soles, 78,

ALu GA-SE saias _.- quartos, a
R. S. Francisco Xavier, 72 e
a R. Aguiar, 28. Ver e Irai.
no local </ Sr. Manoel.

A RUA ARAÚJO PENAr_B--
Haddock Lobo cm apataceiaua
residência familia dc todo res-
peito oferece qto. mobiliado
banheiro privativo,

ALUGA-SE quarlo, para moça
ou senhora. Apl9 401. Rua

_H,.dd.:ck_ Lobo. 209_ t-J-i-it-
ALUGO aplo. pinlado. de novo,
frente c/ sinteco, 3 quarios,
salão, j R. Prof __5or Lafaiote
Cortas. 89/402. Ver e tratar
local,_das 14 ás 17hs.

ALUGA-SE um quarlo indepcn-
dente Rua Maria Amalia n9
867/101 - Tijuca. _

ALUGA-SE R". : Barão de Mes"
guila. 459. ap. 603 — sal. qt.
dcp. omp. Chames c/ porleiro. |
e tratir R. Antônio Salema,
2 - Sub.

ALUGO ap. cf- 3 q. s. ban, coz. í
area, dep. emp. ótimo p/ 3 I
rapazes, R. Tobias Moscoso n9 ;
354/301. Chav. 101. Tr I
2586703.

ALUGO" 7" u_ Uruguai. 201, I
casa 11. Apto. 101. Sala, 2
quenos, coz., banh-, e vaga 1
para carro. Aluguel 2 salários. I
Ver no local, sábado e domin- i
go. Tratar 231-2687 e 231-3024 ;2a.-feira d*;pois das 13 horas

_- CRECI 3 601.
ALUGA-SE um quarto indepen- '.

dom» a moça que trabalhe í
fora. Rua Haddock Lobo, 61, 

'

ap. 204 -- Tijuca. A tratar — ,
Sábado das 8 às 20hs. 2a. a '
6a., das 19.30 às 21hs.

ALUGUEL 600,00 ap. s/ 
"2

qt^s. coz. W£,, area, sinte- i
co, prox. Saens Pena. R, An- Jtonio Salema, 50, térreo. Fia- '

dor.
ALUGA-SE ctimo locai. 2 qlos. 

'¦
e sala, todo frente, pintado e ;
sinteco — Rua C. Bonlim, 831 jChaves c/ Zaga. apt. C-02.

ALUGA-SE quarlo a casal, po- ,
d- lavar o cozinhar. Travessa ¦
Cruz, II - Fica no Prof. Ga-j

_bi7;, perto de Had. Lobo.
ALUGO apto. 102, José Vicen"- 

'

to, 27 - 550,00 o taxas, dois i
quartos, sl., coz., banh. e de- _
pend. do empreg. e vaga ga-
ragem ~ Grajaú.

ALUGA-SE Rua Saruo 31 apl? |
201, 3 quartos, sala, saleta cí
demais dependências. Ver no '
local c tratar tel.: 232-8251, '
das 10 às 12 horas. Ahique; :
CrS^ 630,00 nSo tem condo- ;
minio.

ALUGA-SE - Apto. 30! - R. !
Teodoro da Silva, 947, c/2 qls., ¦
se!a, d&ps. empregada, Chfve» \
diariamente no Ioc__'.

ALUGO QUARTOS""-"Ria Bariõ
de Itapagipe. 216 e_562.

ALUGO querto» p/rapazes Rua
Aristides Lobo 165 Bispo 22e !
e Frei Caneca 245.

ALUGA-SE bonito apto. c/ dois
quarios, sala, coz., iratar na
Trav. Brás o Barros n9 11, c/
Itapiru -"Catumbl.

ALUGO — Pça. Sc-ens Pena, ap.
sala, 2 qts. deps. dóO mais
taxas. Deco Dehoul, 15/201 en-
trar Desemb.-rgador Isidro,
seguir R. Barão de Pirassinun-
ga, 52-0982 - CRECI 1294 -
D.*. Lisboa.

ALUGO - Ap. tipo {asa sala, i
2 qts. deps. grandes. * R. Dr. [
Satamini, 210-A ap. 302. V l_-|
cai. T. 52-8551 - 52-0982. CRECI !
I2?4. Dr. Lisboa. _

ALUGA-SE — Ó apartc.menio r.9 j
2C2 d. Rua Clóvis Beviláqua .
n9 26 — Tijuca — cem 3 qui-:- j
tos, 2 salas, ótimas deps. e ga- 

'

ragem ~ Chaves no aparUmen- |
io 101. Tratir com Caries — I
Telsfcnas 248-8D51 e 256-1181.

— Quarto com'
15. Rua Uruguai, 94

ALUGO quarto 2 cavalheiros ou !
3. Rua SSo Luis Gonzaga, 1-153 ALUGASE
casa 3 São Cristóvão,

ALUGA-SE uma casa ou v.nde- '

se. R. Bonfim 186 c/ 4 Sâo
Cristóvão, 2 qts., 1 sala, coz.,'
banh. área.

ALUGA-SE
dep ...d.íic
— jr. João

ALUGA-SE — Apl. cem 3 quar-
ios, sala e dependências. R.
Queirós Lima, 30. 101. Calúmbi,

ALUGA-SE - Olimo-apl9 -40T
Rua Jaccgiiai, 91. CrS 700 c/li-
ador. Tratar Quitanda, 49. 203.
Ver no local.

ALUGA-SE — Quarto amplo are-
i jado a 1 ou 2 senhores cas.
| de fõmÜia cem/sem rsfeiçõos. (
i Rua Silva J_ojes,__19,10__-F.

ALUGA-SE - Na Tílúca aoto.
j c/ 2 qts, sala; cozinha, banhei-
, ro, depds. de empregada e ga-
I r.gem. Av. Maracanã,

1381/107. Tralar com o pcr.ei- j
l rc.

ALUGA-SE aptT2"02-(r"enteT".ala, |
2 qtos., dep., com ou sem ga- ]
ragem. Rua Salvador Mendonça, :
104 esquina B.irno Itapagipe. !
Tel. 248-1982

ALUGA-SE 1 quarlo moças
cu cas.il, Rua São Francisco ;
Xavier, 616, Tijuca.

ALUGA-SE — Apartamento na I
; Rua Uruguai n9 202, I sala, 2 I
' 

quartos, banliuíro completo, ;
quarto e banheiro de empre- j

, gada, pintura a óleo. Tratar >
com o proprietário às quintas-
feiras 10h/.t... Chaves com por-

moça
Japeri,
do. Te

ALUGA-SE - Vagas para rapaz.
Rua São luiz Gonz.iga, 565
casa 20-A, vila São Crislóvão.

ABC IMÓVEIS 
'aluga""ii_a 

3" da
Rua S. Luiz Gonzaga. 1471,
de sl. 2 qts, coza, ban° fi
quintal. Chaves p/f no 1475.
Iralar Móvico, 119 sl. 502 -
Tel. 2422794 -CRECIJI8S.1.

ALUGA-SE sala, quarto, coz.,
banh., a casal s/filhos que tra-
balhe fora à R. São Januário,
221 fundes. Próximo à Cancela
<__ São Crjstóvão.

ALUGA-SE catas 35 e"39, .c/sala,
2 quartos, garoge privativa. Ver
Beco do Mota. Chaves ao lado
p.l. Tel. 224-2966.

BENFICA - Alugo casa sala,
quarlo. Rua Leopoldo Bulhões,
86. Chv. (rente. Al. 350. 

"

Av. Alm. Barroso, 63, gr. 717.
PRECISO -- Casa com 3_ q. sla.
garagem telf. S. CrÍs'óvão ou
Tijuca, R. General Josó Crtslinc
13 ap.' 7. S. Cristóvão.

SAO LUIZ GONZAGA .- Casa
de fundos. 330.OD, C'2 qts. sa-
Ia, etc. c/1 mês adiant. (sem
fiad-r. 224-8362. Hoje domin-
go 7 hs. R. Carioca, 55 sob.
(dou fiadores p/cutras.

SAO CRISTÓVÃO - Alúga-sè
casa fie. Rua Lopes Ferraz n9
31.

SAO CRISTÓVÃO - Alugo casa
lipo, apto, ampla s! , 2 qls.,
cepa, etc. próximo mercado
Central. R. São luiz Gonzaga,
1973 c/7 - Aluguel. 400,00.

quarto pequeno a
que trabalho fora. R,
90 ap. 301 Rio Cbmp.l-

248-6543,
ALUGA-SE - Rua" Uruguai uni
quarlo a senhera que trabalhe
fera, com móveis, uu Snr. com
mais de 50 anos. lel.:
267-8.91.

ALUGA-SE — Apartamento Con-
de de Bcnfin), 396/70! com
2 q. I B, o dép. de empregada.
Chaves cem porteiro.

ALUGO ap9 207, R. Barão Po.
Iropolis, .81, c/ 3 quartoj o
demais dap. CrS 400,00. Cha-
ves (..¦•' Sr. Cláudio, portaria.
Telf. 264-8218, 2a.-loi)a,

ALUGA-SE — Um quarlo para
moças ou casal que trabalhn
fora. Com depósito. Rua Pro-
fessor Gabizo 332. Tralar sába-
do à tarde e domingo.

ALUGA-SE — Quarlo para moça
ou senhora. Rua Ctiruso, 5 apt,
402. Tijuca. T. 228-1664.

Tr- 
j ALUGO — Q. e vagas mocas

respeito. Tr?t. sáb. drming, se-
I gunda-feira, R, Dona Maria,
1 108-A Tiiuca.

ALUGO — Usin., ap, luxo, q.
j s. sep. CrS 398 ou senhor
I idônea amb. fino europeu, ga-

rag. priv. 150, R. Condtuba,
I 43. T. 238-8966.

ALUGA-SE ounrlo na R. Barão,
! de llapagipe, n9 90. Tel.
I 245-9845.

ALUGO Salão, 3 qls., banh,.
dcp. emp., e garage de frente

tedo pintado c/sinteco. Alu-
guel CrS 900,00 mais laxas. V:r
Rua Moraes e Silva, 86 apto.
301 - Chaves c'port, TraiT
JOAI GOULART. Tel, 256-2031
(CRECI 59).

MILITARES
EXÉRCITO

Olimpíadas — O Grupamento Unlclndc Escola
realizou no Estádio do Batalhão Escola de In-
íáritaria, a sua Olimpíada que teve o seguinte
roBUlfadò: Futebol de Campo — Oficiais, 1'
lugar BEsI; sub-ten, o sgt. 1" lugar REsC; ca-
bus e soldados, 1" lunar GEsA. Basquetebol -

Oficiais, 1" lugar GEsA; sub-ten. e sgt, 1' lu-
car REsC; Volibol - Oficiais. 1" lugar GEsA;
sub-ten. 0 Sgt., 1" lugar REsC. Atletismo - 1'
lugiir. BEsI. Pista dc Aplicação, 1' lugar BEsI.
Tiro — Pistola, 1" lugar BEsI; Fuzil, 1» lugar
BEsI. Lançoanento de Granada — 1» lugar
GEsA Judô — 7" lugar REsC. No resultado
final daquela Olimpíada, sagrou-se campeão o
Regimento Escola de Cavalaria, seguido dos Ba-
talhão Escola de Infantaria e Grupamento Es-
cola de Artilharia.
Provas — Nos dias 19. 20 e 21 de dezembro vin-
douro serão realizadas, no Colégio Militar do
Rio do Janeiro, as provas de Português. Conhe-
cimentos Gerais e Matemática, respectivamente,
do concurso liara admissão e matrículas na Es-
cala Preparatória de Cadetes do Exercito. As
inscrições para o referido concurso poderão dat-
entrada nas organizações militares até o dia 15
ile outubro próximo ou na Es PCEx, até 30 do
mesmo mês.
Reserva — Acabam rie ser tranferlrios para
a Reserva Remunerada do Exército, por con-
tarem 'empo de serviço na Ativa, os coronéis
José de Almeida Fonlenele. da Intanlaria; Ll-
clnlo do Vito Lucas, da Artilharia; c Celso Tu-
lio Prates ria Silveira, da Cavalaria. Também,
foi transferido para a Reserva o mapor Art.
Darci Távora Teixeira Leite.
Pintaria — O Ministro do Exército assinou por-
taria elogiando o Gcneral-de-Divisão Adolfo
João de Paula Couto, que acaba de deixar o co-
mando interino do III Exército para retornar
ao seu cargo efetivo de Comandante da 6a. Di-
visão de Exército.

AERONÁUTICA
NOVO ADIDO — Por ter assumido o cargo de
adido aeronáutico junto íi Embaixada do Bra-
sil em Washington, função que exercerá, cuimi-
lativamente, com as de delegado brasileiro na
Junta Interámericaria de Defesa e Membro da
Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados TJnl-
dos, o Brigadeiro Vítor Didrich Leig, por de-
cisão do Presidente da República foi agregado
ao Quadro de Oficiais Aviadores do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica.

Ainda por decisão presidencial, foi dispen-
sacio de ficar à disposição da Junta Interame-
ricana de Defesa, como assessor do Colégio
Interamericano de Defesa, em Washington, o
coronel-aviador Ivon César Pimcntel.
ESQUADRILHA — Em Mensagem que enviou
ao Centro rie Relações Públicas ria Aeronáutica,
o comandante da 4a. Zona Aérea. Maior-Bri-
gadeiro Délio Jardim de Matos, enalteceu a
atuação da Esquadrilha da Fumaça nas festi-
vidades de comemoração do Sesquicentenário
da Independência, por ocasião da Grande Pa-
rada Militar de São Paulo. Mencionando a
apresentação brilhante da Esquadrilha da Fu-
maça, acrescentou em sua mensagem: "Peço
transmitir ao comandante e demais oficiais .
nossos aplausos e agradecimentos por mais essa
participação pública, que tanto concorreu para
o bom nome e presença da Força Aérea Brasi-
leira."
EMFA — O Presidente da República nomeou
o inajor-aviador Ronaldo Nei Teles Belchior de
Oliveira, por necessidade de serviço, para servir
nn Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA).
HELIPÓRTO — O diretor-geral do Departa-
mento rio Aviação Civil (DAC) considerou ho-
mologado e aberto ao tráfego aéreo público o
Heliporto — Dick de Mairiporã. no município
rio mesmo nome. no Estado de São Paulo, com
as seguintes características principais: Latitude
— 23°18'S; Longitude 4G"33'W; Elevação —
785m; Dimensões da pista — Diâmetro — 16m;
Natureza do piso — Concreto: Mínimos Mete-
orológicos Operacionais — VFR: 4,.0m x S.OOOm;
IFR Diurno — Inexistente; IFR Noturno —
Inexistente e Pesos Máximos de Pouso e De-
colagem — Helicópteros com o peso total até
10.000_g.
I.KGISTRO — Foi registrado na Diretoria de
Administração do Pessoal o Diploma da Medalha
rio Pacificador, conferido pelo Ministro do Exér-
cito ao ten.-cel.-av. Fernando Braga Mafra Ma-
galhães.
ESTRANGEIRO — O Chefe do Stibdeparta-
mento Técnico rio Departamento de Aviação
Civil (DAC) deferiu o pedido de Licença Espe-
ciai para o ingresso, em Escola de Pilotagem
Elementar, do cidadão Giovanni Moro, de na-
ciohálidade italiana, no Aeroclubê de Minas
Gerais.
MISSÃO — O Serviço de Busca e Salvamento,
da FAB, foi acionado para socorrer o avião par-
tictilar rie prefixo PA-32PT, que fazia a rota
Táuatinga (Maranhão) Tefé (Amazonas) e te-
ve que sobrevoar durante duas horas a loca-
lidade rie Fonte Boa. efetuando um pouso for-
cario ria Praia Rio Solimõès. A aeronave era
pilotada por Gilberto Vieira dos Santos e con-
dúzia, como passageiro um senhor de pronome
Gérson. Ambos saíram feridos e foram trans-
portados para Manaus, onde ficaram hospi-
talizados.

MARINHA
CRUZADOR —- No porto do Rio. o cruzador
lança-mlsseis da Marinha de Guerra da Itá-
lia Vittorio Vcneto, o qual permanecerá aqui
até o dia 20 do corrente. A partir de hoje o
público carioca poderá visitar o Vittorio Vc-
neto, no horário das 14 ás 18 horas.
NOVO COMANDO — Em cerimônia realizada
eom o navio no mar o capitão-rie-corveta Adau-
to Carvalho rios Santos assumiu o comando do
Aviso Oceânico Bauru recebendo-o do capi-
táo-rie-corveta Guilherme Franco Moreira. O
Bauru está subordinado ao Comando Naval
do Sul, sediado na Guanabara.
FORÇA DE TRANSPORTE — O Comando da
Força de Transporte da Marinha divulgou as
escalas rios navios Ari Parreiras e Soares
Outra, em silas próximas viagens ao Norte e
Nordeste do pais.

Ari Parreiras: saída do Rio dia 18 rio
corrente, Vitória 19, Salvador 21, Recife 23 a
27, Natal 28, Fortaleza 20 a 31, Itaqui 1" de ou-
tubro, Belém 3 a 4, Manaus 8 a 14, Belém 17 a
18, Salvador 23, chegada ao Rio 26 de outubro.

Soares Dutra: saída do Rio dia 16 do
corrente, Belém 23 a 25. Santarém 27. Manaus
29 a 5 de outubro, Itaqui 9, Fortaleza 10 a 11,
Natal 12, Recife 13 a 14, chegada ao Rio no dia
17 de outubro.
INATIVOS E PENSIONISTAS — A Divisão de
Herança Militar da DPMM possui certidões de
casamento c dc nascimento de dependentes de
muitos inativos e pensionistas ria Marinha, Os
interessados poderão procurá-las naquela Divi-
sáo (DPMM-641, 4" andar do Edifício do 19 Dis-
tritp Naval, diretamente, às 2as„ 4as. c 6as.-fei-
ras, de 14 ns. 17 horas, ou através de correspon-
dência para: Divisão rie Herança Militar —
Diretoria do Pessoal Militar ria Marinha, Edi-
ficio do 1" DN — 4" andar — Praça Barão de
Ládárid, Rio de Janeiro — GB.
PAGAMENTO — A Pagadoria rie Inativos e
Pensionistas ria Marinha comunica que o pa-
gamento relaiivo ao mês rie setembro do correu-
le estará a disposição dos interessados a par-
tir do dia 20, quarta-feira, no Banco do Esta-
rio da Guanabara S A e 21, quinta-feira, na
Caixa Econômica Federal. O pagamento do pen-
soai que recebe em seus guichés será efetuado
a partir das 12 horas, nos seguintes dias: 20,
quarta-feira, para as séries A, B, C. D e O;
21. quinta-feira, para as séries E c F; 22, sexta-
feira, para as series I e R. O.s inativos civis
que já foram transferidos do Ministério da Fa-
zenda para esta OM, serão pagos a partir do
dia 20, no mesmo horário acima estabelecido.
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ENSINO

CINEMA

A equipo da Escola de Cinema da Univcr-
sldndc Católica de Minas Gerais vai ministrar
um curso básico de Cinema na PUC do Rio.
O curso vai ser realizado no periodo de 9 a
'JO de outubro, e visa proporcionar uma visão
global e organizada do cinema. Informações e
inscrições no campos da PUC, na Rua Marques
de São Vicente. 208.

LITERATURA

O Serviço de Cinema Educativo e Cultural
vai promover um curso de Literatura Brasileira
no Cinema. O curso será iniciado dia 30, com
aulas somente aos sábados, às 20h, na Cine-
mateca do MAM. Informações e inscrições na,
Rua Paissandu, 384 — Tel. 245-4576.

TERAPIA

O II Simpósio Nacional de Terapia será
na Guanabara, no periodo de 1G a 20 de outu-
bro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30,
quando deverão ser entregues os trabalhas que
devem estar relacionados coin Terapia da Pa-
lavra, Psicologia, Orientação Educacional, Pe-
dagla, Terapia Ocupacional. Pediatria, Neu-
rologia, Psiquiatria, Oftalmologia, Otorrinola-
ringologia, Cirurgia, Odontologia e Endocrino-
logia. Informações e inscrições na Rua Maxwell,
2.

PREPARATÓRIO

O Curso Omega, agora com nova direção,
especializou-se em preparatório para os con-
cursos da Escola Técnica. Colégio Naval. Exér-
cito e Marinha Mercante, e ainda Madureza.
Informações e inscrições na secretaria do Curso
na Rua Gonzaga Bastos, 230 — Tel. 264-8083.

AULAS

O Curso Werneck, da Ilha do Governador,
está realizando, aos sábados, aulas grátis de
Português e Matemática para alunos da 7a. e
8a. séries do 1" Grau. As aulas são ministradas
pelos professores Sidnei Alves de Carvalho e
Sidnei Mandarino. Informações e inscrições na
Estrada do Cacuia, 1075 — Cocotá, ou pelo te-
lefone 223-5161.

ESTILÍSTICA

O Curso Werneck vai iniciar iun Curso de
Estilística da Língua Portuguesa ainda este més.
Os professores Artur de Almeida Torres e Lids-
tone Sampaio Cavalcanti vão ministrá-lo. com
aulas sempre aos sábados, das 141i ás 17h. In-
formações e inscrições na Av. Pres. Vargas. 446
— Gr. 1205, ou pelo tel. 223-5161.

MARKETING

O Instituto de Desenvolvimento da Guana-
bara — Ideg — vai iniciar dia 18. segunda-
feira, o Curso de Marketing e a Legislação Tri-
butária. O curso terá a duração de 10 dias.
Maiores informações e incrições na Av. Calógc-
ras. 15 — 3° andar — Tel. 222-3987.

ESCRITÓRIO

Dinâmica do Escritório Moderno é o semi-
nário de quarta-feira no Centro de Formação e
Treinamento de professores — Ceforp. Este
será o 41" seminário da série de 50 que o
Ceforp programou para este ano. Será reali-
zado em regime de tempo integral, das 7h às
18h. Informações e inscrições na Rua Frederico
Silva, 86 — sl. 615 — bl. B.

ADMINISTRAÇÃO

O Instituto Superior de Estudos Contábeis
da Fundação Getúlio Vargas vai realizar no
periodo de 9 de outubro a Io de dezembro, o
Curso de Administração Financeira. O curso
terá aulas diariamente, das 18h30m ás 20h30m.
num total de 80 aulas. Informações e inseri-
ções.na Pr. de Botafogo. 186 — sl. 206 — Tele-
fone 226-3002.

PSICOTERAPIA

O Centro Psicológico de Pesquisas e Dcsen-
volvimento vai iniciar dia 26 o Curso de Intro-
dução à Psicoterapia Centrada no Cliente e
aos Grupos de Encontro. O curso será ministra-
do pelo professor Eduardo P. Bandeira. Infor-
mações e inscrições na Rua Aires Saldanha,
104 — sl. 101 — Tel. 256-1168 — das 14 às 18 h.

ARTE

O Curso de Introdução à Linguagem e à
Técnica das Artes Plásticas vai falar na aula
de hoje sobre Fatores que influem no artista;

o Dada,smo, Surrealismo e Arte Social. O cur-
so está se realizando no Clube Sírio e Libanês,
com aulas todos os sábados, às 15h30m e mi-
nistrado por Edgar de Carvalho Jr. e o Grupo
Forma Atelier. Informações e inscrições na Rua
Marquês de Olinda, 38.

EDUCAÇÃO

O Centro de Aperfeiçoamento para o Tra-
balho, do Instituto Social, vai iniciar o Curso
de Recursos Tecnológicos para Educação no
próximo dia 21. As aulas serão às terças e
quintas-feiras, das 18h às 201i. Informações o
inscrições no CAT, na Rua Humaitá, 170, ou
pelo tel. 226-6563.

FILMES

O Serviço de Cinema Educativo e Cultu-
ral vai apresentar esta semana filmes belgas,
nos Conjuntos Habitacionais do Rio. Segunda-
feira, no Conjunto 1' de Maio; terça, no Cidade
dc Deus; quarta, no Conjunto de Irajá; quinta,
na Cidade Alta e sexta-feira no Conjunto de
Lins de Vasconcelos. Todas as apresentações
serão às 20h.

Todas as informações para a coluna EN-
SINO devem ser enviadas ao Departamento
Educacional do JORNAL DO BRASIL, na Av.
Rio Branco, 110/112-3? andar.

AlUOA-SE quarto, 4 rapaz ent.
Ind. Ver Rut Pereiro Siqueira,
5-201. Esq. S, Fco. Xavier, Tl|u-

APARTAMENTO aluga-se c/va-
randa, sala, 3 q., cozinha, b._-
nheiro social, dep, de emp.,
área serv., p/copa, Aluqual CrS
OOO.fiO o taxai. R. Mirlz e Bar.
roí, -470, apto, 611 - Chave»
no «pto. 607, Entrada Iunto _
farmácia. .

Ã«C IMÓVEIS - Aluo» C/OU
i/garage, apt. 302 Valparaiso,
40, de aala, 2 quartot, domai,
elep. Chavei port. Tratar Mexi-
co, 11» cala 502 - Tel.'
242-2794. CRECI 1884.

AIUOA.SE - Quarto indepen-
dente mobiliado c/ refeições.
Rua Haddock tobo, 331. 1.
2280504.

ALUGA-ÍE - Apt. 1"«. 
"i "V 

I
:¦• I li. a caiai. Aluguol 270,00.
Ru. Cândido d» Oliveira n.
447 - R. Comprido.

AIUGO -Oto." ind." d're~ito la-
var e ccxlnhar » moça ou rapaz
ou cajül. Rua Aristídes Lcbo,
41/101. Ver _e lib. em diante.

ADMINISTRADORA' ÍÍaT-~AÍu.
ga em cima do Cer reto, Ia.
locação ç/ garagem esc, tpto.
404 d» R. Carlos de Vssecnce-
lot, US c/ qt. e sl. separados,
aquecedor, ...gão e p«:íian:.a,
chave» cf psr.eiro. Tratar
3-2-7508 - CREC I J/402. '_

AlUOO - Ap. c/ 2 qu. ila.
coz. banh. Ver n/ Pereira Al-
meida. 15/301 e 104. Chv. ao.
203. Tr. e/ Canelo 256-8147.
ORECMA22.

ALUGO — Quarto mobiliado pa-
ra casal, com todas refeições.
Rua Visconde de Cabo Frio,
n. 10. _

: AIUGO - Ótimo apto. (rente
c/ sala empta, 3 qto., sinteco,
bsn. coz. dep, emp. qaraqe.
Rua Maestro V i I a • t o b o s .
45/202. Chavei c/ porl. Tratar
232-5518.

AIUGO — Quarto grande sem
móveis, casa família, pessoas

I trflbilhem fora. Bnrno Mesquita,
181.

| AlUGO - Aplo. luxo c/ ar
í cond. Ruo Maris e Barros,
i Dl3 703 c/ proprietário - Tel.
234-549l._

AlUGA-SE -Apto. c/ dois
quartos, sale, coz. banh. dep.
empregada. Ver apt? 402. Rua
Gonzaga Bostos, 119. Chaves
c/ porteiro. Tra.ar Sr. Alencar

_- Fone.Jt43:4833.

APSA - Aluoa-se ap. 401, R.
i Delcrdo de Carvalho. 67. c/sls,
! 3 qts. coz. banh. dep. emp.

Chav. c'p_rt. Tratar AUXIAIt-
: DORA PREDIAl S.A. CRECI
: 253. Tv. Ouvlder, 21 - 49

_-J7/ll - I2/I7h_s. 242-6060.
; ÃPSA — A!ug.-se ap. 509. Fren.
I te R. Turfe Clube n9 12. C/sla.

2 qtes. coz banh. dep. emp.
I área serv. Chav. c/port. Tr*:nr
I AUXItlADORA PREDIAL S.A.
I CRECI 253. Tv. Ouvidor 21/49

de 9/lt'l 12/1 hl. Tel.
I 242.6060.
1 BARÃO. DE MESQUITA •- CrS
I 400.00 apt. c/ qto. sala etc.

[Pca. Saem Pen-a) c/ 1 mês

j adif.ni. (sem fiador) 224.B3Ó2
- hoje domingo (7 às 7li.). Ar-

l ranjo fiadores p-/ cutres.
í CATUMBI - R. Chlcorro: apt"

2 qls. saia etc. 350,00 c/ I mês
adi.nr. (s:m fia-tor) 224-8362.

i Roje e domingo 7 às 7 hs. R.
j Csriocâ, 55 scb. Arranjo bons
I fisdores p/ ouiros.

PENSIONÀTO - Vagas p/ mo-
(as 100,00 c/ direitos serv.
Rof. Amb. fam. Av. Pauto de

... rA0-!"i__3e_i:' Tal, 228-6341.
QUARTO I di, . pessoas

adultas com rafelçõni. Rua
Adolfo Mota, 22 — Saens Pena.

QUARTO -" Praça' Saens Pena,
alugo c/ 2 meses em dep.
casal, pode lavar e coz., entr,
Ind., R. Barão dn Plnsilnunq-i,
49.

QUARTO -C/l movei, 
" 

ri<-
fuiçõos pessoa idônea casa fa-
miNa fino trato. Araújo Umt.,
67.Jel. 2680548. S. Pena.

RUA" URUGUAI, 3Í0 BL. E' AP.'
206, — Sala, qlo., c;*z., dep,
emp., banh. CrS 450,00. Chaves
c/ porteiro. ANSA - Av, Pres.
Antônio Carlos, 615 - 29 pavt.
Tels. 242-1314 ou 252-1236.

RIO COMPRIDO 
"Aluno 

quarto
R. Aristlcles lcbo, 126 - Cha-
ves na Trv, da luz tom n°,
Tratar: 222-1479,

RIO COMPRIDO Aluga-nu
apls. de %/ 2 qts., e dep. em*
preg. da Rua Gilson Visconti,
n9 21. Aluguel. CrS 550,00.
Tratar 242-9946.

TIJUCA — Aluga-se a Rua üiin
Francisco Xavier, 30 »nl9 303
— Sala, quarto, coilnna, ba-
nheiro, poquenn Ama de snr-
viço n vaqa na qaragn. Ahigtinl
CrS 500,00 mais taxai, Ver min
o porteiro e tralar Rua Caplliii.
r.ll«, IIO - Rim 3 nY .1 - sn.
t>rnlo|a - Telefono V2II Ml/..

Sr. Gomai,
TIJUCA - Aluo» >« aplo, c/j

<|tni. mia, cn/. l.nnl.. «Inl, a
R. Conde de tlmidin nj 17/
apt, 1310. CrJ 7MI.00. I hnvr.
c/porloiro e trata» nn IMOMll-
AHIA SAORIS I IDA. Av. Alm-
lo. Barroio, 52 1/606, tol».
231 0322 e 2/4 O03II l Kl i I
12311. (C

TIJUCA ¦ Aluno ap, 302, Ru»

| Josó Higino 229, c/ 2 quarto.,
inla, salala n cl0f1< Diri f*"1"*

i propriet. Sr. AIrai, no 235
I (ap. 201). Tnl.: 25B-5-H3,

TIJUCA Alugamo. apto. c/2
| qtct, %a!a, cri', btinbl .irea sin-
i loco _ Rua Snrui. n9 21 apto.

203, (havei. aplu. 304 i* tr..t.ir
na IMOBIIIARIA SAGRES

i 11 DA. Av. Alt». BlWfOto, 22/
I 606. Tol, 231-0322 a 22-10338.
I CRtCI 1238. (C

RUA URUGUAI, 254 - Alugo i TRIUNIÃO Tiiuca Alug.
apt. «ala, 3 quartos, dnp. om*
preq. novo, tem garagem,
Chaves na loja.

RIO COMPRIDO 
"-"Alugamos

apto. c/2 qlos. sala, ,coz. banh.
área empreg, e sinleco •> Rua
Tenente Vieira Sampaio, n? 144
apl? 101. Chaves no n9 154.
Sr. Antônio Augusto e Iratar
na IMOBItlARIA SAGRES
ITDA. Av. Alie. Barroso, 22/
606. Tel. 23143322 e 224-0038,
CRECI 1238. _(C

RIO COMPRIDO - Aluga-se ap-
to. c/3 qts., e dep. de emp.
R. Barão de Petrópolis, 232 -
Chav. no apt. 201. Inform.
2340O54._

RIO COMPRIDO'- AlOon-se" ap".
201. R. Barão de Petrópolis,
364 - sala, 2 qtos. banh. coz.
irea c/ tanque, dco. empr. qa.
ragem - Aluguel CrS 550.00
mais taxas. Chaves c/nort. Tra.
tar Lowndes Sons. - Av. Pres.
Varqas, 290-29 and. Tel.
223J7525 - CREG J-25. _

RUAJÀCUMÀN, 46 AP. ÍOf -
Alug. 3 q.r 1 s., qaraqe carro
pequeno — Dep. como. emp.
- Chaves e inf. no 35.

SIIVA TEIESY 32,'"api 
~3\0~T/

sala e quario seps. Chaves I
porteiro. 400,00 e taxas. Tr.
R. Cond? de Bonlim, 370, sa-
Ia 616, tel.l 268-2144 SHEtTON \
IMOBItlARIA LIDA.

R. S. Frnruisco Xavier, 355 apt
304 sl, 3 qls. (arm. emb.) dep.
emp. pint» C/iíntflCOi Chaves
porl. lrí.l*r Pres. Vargas, 542
an. 59 243-561B - CRECI 202.

JC
TIJUCA — Alugo excelente

apar lamento dn I sala, dois
quartos, cozinha, banheiro, —
dependi. (ompleMs. Ver na
Rua Carlos de tnet n9 5B, -
apto. 301. Chaves na mesma
Rua 63 - Tratar nn Rua da
Asiamblóla n° 93, sala 601. -
Fone 232-8902 - CRECI n9 ...
I 666.

TURFE CIUÍE," 12, 
"ap. 

506,
sala, 2 quarios e deps. emp.
500,00 e taxas. Chaves portu-
ris. Tr. R. Cond. Bonlim. 370.
sala 616. lei,. 2682144. SHEl-
TON_ IMOBItlARIA ITDA.

TIJUCA : - Grande quarto -
Aluqa-se a 1 ou 2 rapazos —
Referencias. T. 2346839.

TUUCA — Alugo ótimo apto.
303 ela Rua tadislau Nelo n°
19. Chaves com o zelador. —
Tratar na Rua México nP 70 —
sala 609. BRASItUSA - J. 0

i-^r..__.Ri.cLLT52* _____
TUUCA 

"-- 
Alugo Rua Tomás

Coelho n9 88, ap. 301, com
3 qtos., sala, dep, empreg.
grande varanda, ele, 1 por
andar. Chaves no apto, 201 -
Tratar na Av. Rio Branco 3o,
sola 1 809 - Tel. 243-9575 -
Tem vaga de garagem.

ANDARAI' - Alugo apt. em ed.
novo Ci 2 qti. sala, dep.
compl, garaqem. R. Suína Cruz
51 - 102. eiq, c. B. do Mra.
quita — n.ava* 30,1.

AlUOÒ -ApYíiYc/ vor. 
~2 

q,
i, c. I). ri emp. Area., N/t.
cond. 540,00. R. Noel Rosa,
27/201, Chaves ap. 102. Tel.
24', 7012.

AIWOA-SE -- Ouarlo sala cozi-
(.hi. -a banbfflro a mocas quo
ti I. .lliiMn lora. Rua liarão r.'n
Un Fronatico n" 430.

AIUOA.SE Vila Isahel f. luis
li.„l>. -. i. 101 „|it.i 101. 2 mu *i
tot, «ala, cozinha* Araa, wc
«mp. fiW.OO tntiíi taxai.

At UOA.SE apt. 201 da Rua Vise.
Sla, luiliel 2IV, frente, 2 p/an-
dnr, sala, 3 qts,, cepa-coz.,
dep, emp,, atnp., ar conrl.
700,00 e lanai. Chaves p;ri.
Trai. K. Dias da Cru., 264 A.

AlUGA-SI • Um quario n casal,
tm uma ir>nhora a R. Maxwoll,
245 «pio, 301. Esquina c/
Agoitinho Meneses — VI ia
lialiel.

AlUGO ¦- Apto." 102 - J.ié
Vi-.entí, 27 - 550,00 e fixas.
2 quartos, ti, coz, banh. e
dep. emp. e vaga garigem.
Grajaú.

AIUGA.SE - Apl. 
"103'R. 

leo"
poldo, 549, sala, 1 quarto,
banh,, coz., Area serv, Cr$ ...
400,00 e taxas. Ver no local
c/ Sr. Hori ri O* trotar R. Araú-
io Porto Aleqre, 70 s/705 -
Tol.: 242-3552.

AIUGA-SE - Ap. IÒ1 Casa IB
R. Senador Nahuco, 284 cie 3
qtos. 2 salas, banh. coz. Chave
c' Sr. Ruy. Tralar Av. Fran kl tn
Roosevelt, 194 - S/t 204 -
Fone 272-7)69. Adm. Coimbra.
CRECI J-214.

AIUGA-SE -Olimo apto. 
"c/

amplas acomodações. Ver a Rua
C pinas 200 fundos, chaves no
F. 101. Aluflurl 500.00.

BARÃO DE' DRUMOND - Rua
Torres Homem, 1264 - Alugo
apls. c/ salão, 2 qls., 2 banhs.
e Area c/ tque. Chaves no ap.
402 - Tel.:_222-lC69.

CRS 600,00 -'Ãpt'. 2 qt». Eng.
Richard c/ dep. I m6s ;em fi^-
dor (c/ telefone). Inf. hoje
domingo 7 às 7 hs. R. Caricca,
55 — arranjo fiaderes prop. p/
outros (224-8362).

TRIUNIÃO - Tiiuca - S. Pena.
Aluo. R. Bem Pastor. 243 apt. I T0ãlÂS MOSCOSO, 310, ep. I

401, sl. 2 qls. d.p._emp. ifnte- | 302 c/ 2 ouartos e deps. Cha-
ves ap. 101, 430,00 e taxar. |
Tr. R. Conde Bonfim, 370, sa- i

a 616, tel.i 268-2144 SHEtTON;

kc. Chaves port. Tratai. Pres.
Vargas, 542 end. 59. 243-561B.
CRECI 202, ..- (C

TIJUCA - Rua Heitor EsltrSo",
51. Atuga-sé bem salão, 3x7
cccí., tioq-je, quintal a casei.
Ver c' D. Augusta. Tel.
235-1701.

TIJUCA — Aluga-se o apto. 2,
R. Fernandes Figueira, 10 de
3 qtos., sl., coz., banhe, e
dooend. .e empeg. A!ug. Cr$
8:0,00. Chavei no apto. 1. Trs-
tar c/ M. COSTA - CRECI
2238 - Rua México, 11 o*. 502.

Je!s. 221-4054 c:321-337,1;-
TIJUCA — Sala, saleta, 3 quar-

tos (1 c/banheiro privativo),¦icpend?nrÍ3í complefôs, azule-
jado até o telo, c/garotiem —
Ver a R. do Matoso, 234 -
Choves com o Porteiro. Tra-
tar 2520133. Dr. luiz Rober-
to. Aluguel CrJ 9-O,00.__

TIJUCA 
"- 

Alugo 
"apt. 

sY 2 q"Y
b„ c, deip. emp., pintado, sn*
teco novo 570 mais taxa;. R.

_S. Francisco Xcvier, 378 702.
TIJUCA - R. Morales de" tos

. io, 21/404 (perto C. Militar)
sal* 2 qtos dep. emp. Aluguel
620,0(1 tel. 267.1149'ver port.

TIJUCA - AV Maracanã 3 200/
307. Salão 3 qtos 2 banhs
soes cop coi. dep. emp. ga*
rag. frente. Aluguel 1.250 ir.

CATUMBI - Alugam-se aps. sa-" 267.1149__ytr porl.
art_. coz. banheiro, __CrS | T|JUCA _ Aluga-se a""pt. _."T'q".

CATUMBI - Aluqa-se sola, cozi-
nha, banheiro, quintal indepen-
dente. Trav. Vista Alegre,_19. _

CONDE BONFIM 63, ap. 302,
e.q. Valparaiso, frente, lado
sombra, pintado de novo, sla.
2 qtos., banh. cor, dep. compl.1 empr. área c1 tque., *rm. emb.

I num qto. paredes decoradas x.1
rolo, pte. sscia., carpet., pérsia-

I nas. Ver c/ port. 700 mais ta-
i xat. Tel.t 234-5508.

IMOBI t]ARI A___LJ_DA.
TIJUCA - Áiuaa-se Rua Carva-

lho Alvim, 87/201 - Apto.
grande, c/ 3 o. sala - saleta,
de frente, cozinha americana
o garagem, Chsves portaria.
Aluguel CrS 1.000,00 mii
taxas. Fone 248-2521. - CRECI
378. .___

TIJUCA""- Alugo ap. 201, da
Rua Barão de Metquita, 463,
2 qtos. salão, garagem. Ver
.- oorteiro.__ -. . -.". m 

TIJUCA - Aluq-se ãp. 2 qts
sala, etc. Barão de Mesquita,
„o 424 _ Tratar prop. Rua
Beneditinos n? 10, |/loja.

TIJUCA - Aluga-se 3 qts. e
demais dep. família grande.
Deputado Soares Fílhc,
257/301. - Base: 750. Tel.:
234.7769.

VAGA todo conforto. C.sa fa-
milia ocasião rara moças tra-
to. Almirant» Cochrane. 162.
c/ 10. S. Pena. CrS 165 -
_28 6127._Ana.

Casas e Terrenos

AlUGA-SE" - Casa penuena,
quarto, sala, etc. Estrada Trei
Rios, 192. Aluguel Crí 250.00
— Da. Aparecida.

Aluga-se na Rua Ms- * ._,.,.
ri: e Barro... nP 1024 aplo. 602 í A ÓTIMA CASA - A uno c/ 3
c/ três quarto., sala, cozinha! qls. 2 sls., etc Rua Navarro n9
c banheiro, dep. de empre- 953 chaves n° 587 - Tratar Av

gada. Ver no local. Chaves no Pres. V.rflM n°633 1/313.
aplo. 604. Tratar pelo tel. , CATUMBI - Aluga-se casa qua
224-4551. jo. deo. Tra. Aqra Filho 106

! TEMPORADA OU VENDA'"-! T. 256-2533.

CRS 500,00 - Peq. apt. Graiaú
c/ tel. íl ou 2 anos contrato)
c/ dep. 1 mês sem fiador.
221-1449 hoje -Jomingo 7 às
7 h«, R. Carioca, 55 scb. (dou
fiadores p' oiítros).

GRAJAU' - AÍuga-se apar-
tamento novo de 2 ns. e dep*.
c/sinteco — Rua Guamerim, 37
apto. 201. Não tem condomi-
nio. Aluguel Cr? 700,00. Cha-
ves no 34. Tratar p/telefone
254^.3510 z/_ Haroldo.

GRAJAU — Al. quarto orande
p/ meças ou rapazes tem tel.
Preço 280 c/ ou s/ refoiç-lo -
R. Araúio Leitão, 93.

ÒRÀJAÜ'"-""AÍuga-se 
"ãp. 

301
R. Graiaú, 22, 3 qs. living,
jardim inverno, banhe.ro, ar*
mários «mbetides, íustras, «a-
bamento luxo. Q. e deo. em-
pregado. Sr. Moacyr ou lown-
des e Sons. Av. P. Vargas,
290, 29.

GRAJAU' — Alugo ap. coni.
frente R. Eng. Richard, 2Í0
ap. 603. Chave port. Fcne

I 245-9125. 
GRAJAU' — Aiugo ap. Sua Grc-

jaú, 106, c/ sala, 2 qts.. b-.n.,
ccz., área e àçpi, emp. Chavet

: Rua Mearim. 22. Inf. 221-2-.98
\ e 224.9726. CRECI 2223.

, GRAJAU'" - Àlugã-se, pint. c/; J42-6060.
sint-.ee, R. Duqu«!B Brar;anca, \ ALIÍGA-SE
85 ap. 108, sala, 2 ais., co/ha..

- hành?, arca, dep. empreg, CrS
, 600,00. Chaves c/ nort. Trai.
1 Av. Pres. Vargas, 590 s/1407

re!.: 243-lJ96^- CRECI 3084.
GRAJAU' - Alugo gde. sobrado

res. Barão Bom Retiro 2407. Ch.
loia. Al. 300. Tr. Alm. Barroso
63 gr. 717.

GRAJAU

Catas • Terrenos
ALUGA-SE — Uma casa pequena

porá casal tem filhos ou pet-
soai adultas. Ruo Vlmia Dru-
inniiil, 130. Vila Isabel. Tels.
23(1-4929 ou 258-7434.

AlUGA-SE casa grande antiga,
Rua Meir, di Vasconcelos, 31
— Grajaú, Vi r no local e tra-
t.ir no Lnrgo da Carioca, 5 -
Socrotaria d.. Ordem da Pa-
n.trfiM.i Sr. Jorge,

ANDARAI' — Aluqa<so casa com
quarto sala dependências vor
<¦ tralar no local. Rua Paulo Bri-
to 424.

ALUGA SE sobrado casal com
sala, 2 qtos., coz., banh. o
Aroa. Ver na R. Borda do Mato
n9 413. _ 

AIUGA.SE cosa talo, quarto,
cozinhs, banheiro - 300,00.
Ruo Alfredo Pulo!, 168-F -
Grajaú,

ALUGA-SE uma casa grande ser-
vindo para oualquer ramo de
comércio, com 7 salas grandes
no R. lui/ Barbosa, 152. Vila
Isabel, mais próprio para cole-
gio. Tel. 245.9B45. Ver no local
das 7 kj 12 h.

AIUGA.SE cosa", qlos. sl. coi.
banh. R. CcnseiheVo Otaviano
72 c/9. 2C0.C0 - Tel. 258-1547.
Vila l-.ih.l.

ALUGA-SE" c_sa""lV;iaTs"al.el Rua
Ssn.dcr Mcni: freire 22 Cl.
Sla. qto. ccz. banh. área. 4C0
mais taxas. Ch.aves : '2.

GRAJAU' - Àluga-sc residência
3 q. 2 s. garagam e demais
dep. R. Araúio leitão, 327/201.
Chave: ao lado.

GRAJAU' -- Áluga-se residência
3 q. 2 s. qaragem e demal»
dep. R. Araúio leil.ro, 327/201
Chaves ao larln

GRAJA0 - Aluqo, Rua r Pelotas,
55 c/ 4, com 3 q. 2 s. depen-
dôncia e garaqem. Aluquol CrJ
535,00. Ver 3o. c 4a.-feira das
8 ài VI hl.

PALMARES - Alugo casas 9 e
10 da R. Miguel Galvão, 206
— Vor no local. Tratar. Av.
Graça Aranha, 226-109. Tel.
221-4554 - 224-4464 - CRECI
265.

RUA M"ÕRÀÍS'Y SIIVÀ, 141 -
Alugo casa c/ 2 salas, 4 quar-
tos, banh., cozinha, quintal,
depend., empregada independ.
Choves n9 143. Tratar Tel.
243-4768.

VilA ISABEL - Casa" modesta",
R. Luiz Barbosa c/l ou 2 anos
cont. Isem fiador) 221.1449 (7
âs 19hs). Hoje c domingo. R.
Carioca, 55 sob. Arranjo bon:
fiadores p/outros.

FREGUESIA - Jacarepagu. -
Aluga-so apt. 2 quartos, sala
e coiinho grande. Ruo Tlrol,
126.

ALUGA-SE apt. de frenlo c/ 2
qts,, sala, 2 banheiros, slnloco
no Av. Suburbana, 3127 p/500.

JACAREPAGUÁ' - Aluno ap.
I qts. 1 sala, cozinha, varanda,
(grande), Rua Calrucu, 302. Tels
236-O6O8._Cr$J00:00.

JACAREPAGUÁ7 - SAVRÍl" aiü-
go apto. c/2 qtos. st. oreo c/
tanque de frenie c/local p/
guarda do carro, Rua Gerem*".-
rio Dontas 1093 aplo. 302-f
(Frcgueilo) Aluguel CrJ 300,00
incluídas taxas, Chav. c/porl.
ou zelador, Tratar Av. Nilo
Poçonhe 12 s/513/515 tels,
252-2607 252-7871 CRECI 3549.

TAQUARA — Àluqa-so, apto. sa-
Ia, quarto, banheiro, cozinha,
area. Rua Caçu, 218 — Fone
392-0903.

TRANSFERE-SE opori. financiado
com IPASE à Rua Cândido
Ocnlclo, ( ¦ slo., 3 qtol., ...'
arm. embuti., coz., banh., Aroa
c/ tong. Inf. c/ JOÃO FRANCO
Tels. 248-4198 - 222-3588 -
CRECI^ j_-217i.

VllÃ VÃIQÜEÍRE - Alug. «"õtõT
sala 2 q. depend. todo pinta-
do. Rua das Cravinas, 172 apio.
202. Chaves 201.

Casas e Terrenos

AIUGA.SE caso, sal. 2 quartos
cozinha banheiro área c/ tan-
que. CrS 400,00. R. Renato
Meira Lime 148 ap. 102, depó-
sito.

ALUGA-SE casa, sota quarto co-
linha banheiro área c/ tanque.
CrS 280,00 - R. Renato Meiro
Lima 148-fund. Depósito. _

ALUGA-SE casa, sala, quarto, co*
zfnhtf, banheiro, varanda e
área. Rua Observador nP 147
— Taquara.

ALUGO — Jacarepaguá — Lgo.
Pechincha big res. altos e bai-
xos r. part, c/ vaga/carro 3
qtos. 2 salas c dep. comp. Cr$
480,00 dose. folha ou fiader.
Ver Av Geri?márío Danlas 7fi0
c/ Tel. 396-3495 CRECI JJ 86.

ALUGA-SE casa 2 qli. sal. cor.
banh. Preço 350,00 na R. José
Silva 337 Jacarepaguá».:.

ÃLUGA-SE casa a cas<a| sem fi-
Ihoti Desconto em folha. Rua
Akb Curi, 122 - Taquara -
Jacaropaquá.

AlUGA-SE 2 iptos. c/3 quartes
o demais depondéncias. Ver
Rua 24 de Molo, 475, c/porlul-
ro. CRECI_1393,jy' SOUZA. _

ALUGA-SE ólimo apartamento.
Preço do aluguel Cr$ 430,00,
Engenho Novo.Tol. 261-8773.

ÀLUGA-SE quario a pouoa que
trabalhe fora CrS 180,00. Ruo
Lima Drumond, n9 94. V,u Lo-
bo. __

AIUGO quario I ropa/, sem
depósito informar favor fcn.
281-6743. Mólef,

ALUGA-SE um aporlamcnlo á
Clorimundo_do Melo _74J.

ÃLÜGOapto. 201, RÍvl"o"ra""3, qlo'.
sla. área fech. Ch. apto. 101
- Trot. Quitanda, 83-A - 59

_^ndL_23!^2267_=-CRECI 3ó75._
AlUOA-SE apart?' de llll —

quarto, Rua Dr. Paclie do
Farlon? 52 -_ Mílor.

ANCHIETA -Vila Marlópolis.
Alugf..s(i Rua Deli, 270 opi.
Cr$ 203,00 c taxas. Trator c/
Sr. Artur. Fono 238-8377.

ABOLIÇÃO - R". Bríulio Munií,
172 c/ 13. Alugo c/ tipo apto.,
lajo, 2 q., s., e -dependências
cemp. Ver ioda semana dom.
aló 12JÍS;

ÃIUGO - Àpl9 2 q. slo. c. b.
Rua Ana Néri, 750/302. S. F.
Xavier, próx. LgP Licinio Car-
doso, c/zel. 350.C0. Fisdor
idôneo.

ABC IMOVEÍS ôlugrPapt. Í0_
Rua Domingos Magalhães 415
sala, 2 qts. demais dep. Tratar
México 119/502 - Tel.
242-279^ CRECI 1884.

ABC ; IMÓVEIS aluga 
"api. 

101
(Bloco 

"D") Av. Suburbana
91B6, sala, 3 qts. (s/sinteco)
etc. ele. Chaves p/f. c/D. ELZA
ao lado. Trotar México 119/502
-¦- Tel. 242-2794 -r_CRt_CI 

J884.
ALUGA-SE - iConíortiveti ap-

tes. junto a ic-do comércio,
escolas o condução. Rua Acc-
gu_L205_-_Coolho_Nelo.

ÀLUGA-SE opi. Rua/Paim Pom-
plono 576 ap. 102 - Jacaré -
2ms., sala o dep. Tralar no lo-
tel.

ALUGO qlo. entro. indp. a 2
rapazes ou casal sem filho,

MEIER ~ R. Fr-dorico Méier,. 12
- Alugi-se ap. 304 - Chev.is
local « Tratar Rua Duonoi Ai-
rei, 247 - lob. Tol, 224.?594n

MADUREIRA""-""Ãiugo' opTov"2
quartos, sala, com slntoco o
qaragem, Vor Rua Do.nlr.qos
Lopes, n° 671 aplo. 232, Pro-
curar Sr. Osmar, Tratar tol.
229-8063.

MARECHAL" HERMES - 'Ãiugo

op. 703 R. Francis Hime, 31 Bl.
4 - CrS 250. Chaves op. 704
(./ D. Sebaitiana. Tratar R.
México, 119 s/806. Te I .
252-9661.

MADUREIRA""- Ãiuga-tõ" opi'.
comp. Av, Edgard Romero, 804
apt. 202. Frento 280 mai-, taxas
fiador ou desço, cm folha, Das

J5 as 18 hs. ¦_)/• !?

MEIER - Aluga-íe apto."(lo.'sl.,
qt„ coz., banh,, área com tan-
que, R. Dias da Cruz, 183 apt.
601. Vor sábado o domingo
Trl. luiz - CRECI 3645, * T.
2.190225 R. Const. Barbosa, 197
a/301 _,_'.„._

MEIER"- Rua S, Brés, 39Õ.Atu"-
go ap. 202 c/ sala, 3 quartos,
deps. e gar. 420 mais taxas.
Chaves ap. 101. Trotar
2677921.__ -v_

MEIER" - Alugo epto. RT^Dr.
Pache Faria, 23, 29 pav.1, c/
j. inv., «fia, 2 qtos.,' tepa,
coz., griéíis área ceberta. Cha-
ves no Silo. 301 -F. tralar Dra.
G:Ida, R. Debret, 23/706.'MEIER""-- 

Apto. 306 frêíjle, sola
2 q. deps. comp. Rua Capitío
Resende, 403. Chaves nò" Vocal.
Tralar Imob. Aeroporto,, Av. F.
Roo.evolt, 126 s/ 804.
222-3183. CRECI 126. •'¦-

VILA ISABEL - Torres Homem
455 c/5 aluga-se casa varand,.
sala, dois quartos depanden-
cias com sinleco, aluguel 550,00
méis taxas. Ver domingo 8 as
_12_hs._
VÍIÃTaSBEL - Ãiugo casa -

Jorge Rudge 133-A casa 9 sa-
Ia 2 qtos. guarda carro. Chaves
casa 10. Tratar 243-5618 a par-
tir 2a. feira:

VIIA ISABEl
2 qtos.

Aluga-se casa
e dependências. R.

rão Cotegipe. 586 c/XI Tel.
224.0038. CRECI 1238. (C

LINS E B. DO MATO
APSA - Aluguel CrS 4C0.00.

Aluga-se ap. 202. R. Afonso
Arinos, 30 c/ sla. 2 qtos.
banh. coz. área c/ tanque. —
Chav. no ep. 102. Tratar AU-
XIUADORA PREDIAL S'A. -
CRECI 253. Tv. Ouvidor, 21,
40 9/11 12/17 hs. Telefone

ALUGA-SE uma casa, 3 quartos,
sala, e demais dependências.
Ver i Rua luiz Beltrão, 985
sáb. e domingo, parto da ma-
nha. _ 

CrS 200,00 — Casa nova de fun-
dos, R. Cdor. Suiqoira ó apts.
tg. Taquara 300,00 G/l més
adiant. (som liadorl 221-1449
(7 ás 19hs). R. Carioca, 55. Dou APSA
fiadores p/outros.

Aluga-r.e
Bloco 3 -. Rua

Souza, 137'.- 2
¦ps" €rz.

CASA — Alugo do 1 e 2 qlos.
coz, sala e dep. à Rua André
Rocha 2108. Jacarepaguá. Ta-
quara. _Tel. 242-6638.

FREGUESIA"- Olimo casa - R.
Retiro dos Artistas, 121 fds.
Aluguel 450 mais taxas. — Inf.
221-2876 - Pres. Vargas, 633

_s/_2_18 E. Fortes - CRECI 643.
JACAREPÃGÜÃ ,- Aluga-se ã

casa 62, da R. Cel. Adauto B,ar-
bosa, (R. Ana Teles, 870) de
2 qrtPs., sl., coz., banh0, jar-
dim < ent. de veiculo. Chaves
c/zcladcr. Aiug. Cr$ 450,00.
Tralar e/ M. COSTA - CRECI

Pode lavar e cozinhar. Rua 8
dc Setembro, 148 — Meier. Ca-
chambi j_c*gu'r_ R. Baldraco.

ALUGA-SE - Ap. sala, 2 quar-
tos, área coberta, varanda, 440.
Chaves no bar da esquina Ruj
Colômbia n°_20 ap. 302.

ÃLUGA-SE - Üm quarto para
um, ou dois rapazes, na traves*
sa Biteneourt n° 30 c/subur-
bana, 9250, Quinlmo.

Aluga-se sp. 6t)o. R.
Dr. Garnier, n? 720 cl saieta,
sala, 2 qtes. coz. banh. dep.
emp. garagem, jard. inv. Chav,
c/ pert. Tratar AUXILIADORA
PREDIAl S/A. CRECI 253. Tv.
Ouvidor, 21/49 - 9/11 -
12/ 17hs. Tei. 242-6060.

ALUGO — Apartamento quarto
sala cozinha banheiro 2 áreas.
Rua Mur.lo, 48 ap. 101. Chaves
no ap_._20J. Maria_da Bfa_ça_.

BANGÜ — Apto. 2 quarlos, sala,
e demais dependências. Aluna- j
se CrS 350,00. Rua Oliveira Ri-
beiro, 396.

BANGU

MADUREIRA
Apl°. 411 -
Carvalho de
ql?s. sala, dep. Chaves" (./' por-
teiro - Tel. 242-3373 -
252-9619. CRECI 3117.

MEIER - Ãlugã-se apt9 sala,
quario, banheiro, cozinha WC
empregada, Area, garagem. Tua
Tompson Flores, 148 <jp. ,,105.
Aluguel 450 mais taxas.r Chaves
porteiro. Tratar R. Dias da
Cru_, 9. Hilton.

MEIER — Ãiugo ou vendo Rua
Arquias Cordeiro 718 próprio
p/morí/dia, consultório,, oficina,
3 q. s. dep. quintal, Garage.
Tel. 228-9391.

MEIER - Alugn-so opt9 '01 Ruo
Visconde Tocantins, 37, casa
9. 2 qts. sl. deps. Tratar Rua
Miguel Cculo, 105 s/<fl7'-clas
9 12 e 14/17 hs. Ch,nM Rua
Getulto 65 casa 5 com D. AAa-
tilde.

MEIER - Aluga-so ap.-,204da
Rua Cachambi n9 365 cie s/3
qtes. Chave; no cinema C&-
chrmbi. Alg. CrS 380,00. Tralar

_242-9948J _________
MEIER - Alugo 0pl'."l01.' da

| frente, Trav. Miracema, 23 p*ò-
j ximo Dias da Cruz, edifício
j novo, sala quario separados

com sancas#fí florões, banheiro
coz. área c/tanque. Base 5CO,00
mais taxas.

MÃRECHÃl HERMES - R. Amé"
rico Rocha, 1022 - Aluga-se
ap. 104 c/sala, qto. depend.
c/tcrraço e varanda —-Chaves
ap. 101 — Da. Emüia — Tratar
R. Buneos Aires, 247 sob. Tel.
224-7594.

Alugo apt. 2 qts.,
sinteco coz. banh. área cob.

2238 — flua México, U qr. 5C2 I garagem desc. folha 3 mese*s
Tels. "21-4064 e 221-3371. dep. R. Araquént 260, próx. da

A'

MADUREIRA — Alugo ólimo ap-
to. 201 R. Carolina Machado
154 salão 3 q. dep. T. 238-9131
chaves no 101 CrS '400,- o

JACAREPAGUÁ A. u ga-se Brasil. taxas.

casa 3, da R. Pinto Teles, 570, \ BENTO RIBEIRO - Aluga-se o

R. Caíapó,
tins. aolo. 201,

71, c/ 5. alug.

da 2 qrtÇs., s!, coz., banh? e !
área. Aiug. Cf. 300,00. Ch.ves
c zelador. Tratar c/ M. COSTA.
CRECI 2238 - Rua México, 11
qr. 502. Tels. 221-4064 e
221-337:.

sala

500,00 taxas, c/ sinteco. 2 qts., I JACAREPAGUÁ - Tanque alu- I CASCADURA
ga-so uma casa, Ver e Iratar

I à Rua Ponto Nova 424.

330. R. Vista A.eqrc, 17. Cha- , ...,, -,;., ,-,... . v„. AluGO „f-ir ,:*¦¦¦***.. ***** '*¦¦*¦

Av' pP"v?q.s 59. «1 17.' Çoncte 
<fe Oonfin». 753/ 203. Sffi^%u_:,r.b_fheAv. P. varflaa, 59U. ..ala 1/14. Aluguei 550,00. Ver sábado e (-r3 urii-0 inquilino. R. Barão

DONA ZUIMIRA, lOt, ap. 203 domingo. <fe íiapèalp. 61
c/ 2 ouartos e dept. Chaves T|JUCA _ A|Jg0 ap. 304; Rua A~LUGA.SE casa. II Rua Ladl.laüporteiro, 580,00 e taxas. Tr. M.-.tin Amtltx 07? r/rtn tsta .. ¦ *r 5. i -. u_i
R, Conde Bonfim, 370, sala „raáe -ht ' 

c'_-rlero T Y l"',0* 
7\ 7 q'°S* ",' 

rh
616. tel.: 268-2144. SHEtTON ^ $, -o 119 .6°6 CrS 

nl""?' Q'°-, í1* »i.5_n_.
I IMOBUIARIA LTDA. 703 mais axY ves 

local ou tel., 226-9406 -
i ;,.,„„ - ... ,|—_ /UJ m>" '""¦  D. Carmem nao e vila.

GARAGEM - Ti,uca - Mu.j. T|jUCA - Alugo ap. 402, Rua- —' 777^•; 
. »V"5H Caro. 

yas^r-.-cics. Ma,;. Ami:!ai 272 .,2 „,„-¦* CASA da Rua Juper, 65 alu-
1-8. P. _. Pena. CrS 103 ecoa. ,j|,,_ g;,™« Chaves c/p-nei-o oa-se com todo conforto c/ j

I Tr. Am. Barrcso, 63 gr. _/17. | j,ilír R 
"^x;COi 

) fç 4,8C6 quartos 3 salas 2 banheiros
HADDOCK IOBO - Ap. qto. | Cr$ 850 mais taxas. ' garage, salão terneo varanda

'. 
sala etc. c' t més adiant. I fÍJÜCÃ~"~»i—'^ °— "-' ' horar.o das 11 as 17 hs.

i (280.CO) 221-1449. Hoie dc-mln-' 
go 7 às 7 hs. R. Carioca. 55

j sob. — Dou fiaderes prop. p*
cjt:cs. Recebo depois. _

: LARGO DA SEGUNDA-FEIRA -
i Aluga-se na Rua Aflülw n9 33,
| ót''no aDsrtômtnío cem 2 quar-

tos. sala de i.n-at, b.nh.iro, \ Conde Bonfim, 28'dp. 502 -i CONDE BONFIM - CrS 365,00 I 1 20l'.' TehY'222-t)l9l' e"
quarto de empregada cemais I s. 2 qs. b. c. dep;. emp.! casí de fundos e/2 qls. sala. j 242-0448.
depenaencias e garagem. Trata- mobiliado -- 256-7741 - '< .,. t/| ou 2 anos com.
se no Iscai no ip.rlamer.l. 236-5901 - 257-5865.

| _2?2. ! 
- 

ótimas TIJUCA - Aluga-se otimo apto
sita., 2

Alugo ap. 104 Rua
Borda do Mato, 246, c/ 3 q„
sala, copa/coz,, dep. comp. dos. Ver c/zetador. R. Línj de

I., dnp. emp. Chaves c/ o ze*
laclor no n9 87 fds. Infs. R.
Quitanda, 30, or. 1001, 9 as
12 e 17 às 19 lis.

ALUGA-SE aptos. 2 q„ ou 1 q„
e s. separados, coz., banh.,
c/azulejos t todo pintado à
óleo, dep, empreg., edif., c/
garagem e elevador. Defetiza,

emp., pintado, sinteco. Tratar
119.301.

GRAJAU - Alu9a-se otimo quar-
to a moças ou senhoras. R.
Duquesa de Bragança, 23/201

- Praça Verdun. _
GRAJAU — Aluga-se otimo ap.

tipo essa ã Rua Barão do I
Bom Retiro, 1957. casa 1, ap. 

'•

201. as_chav». ep. 101.
GRAJAU' — AÍuga-se apto. jtérreo c* sala, 2 qts., banhei- j

ro completo com boxe, qto. |
e dep. de empreg. e area. — i
Rua Henrique Morize nP 11/1
A, apto. 101. Chav*»? p/ favor t
no apto. 202. Aluguel CrS ... |
600,00 mb*i taxas. Tratar c/ j
c procurador José Maria na j
Av. Nilo Peçanha n9 26, »/

! MARACANÃ - Aiuga
j vagas para rapazes ou senher ]

_ó, Fcrta condução. R, Sta. Lui- ,
za, 330 ap, 101 - T. 234-5.414. 

'
' 

MARACANÃ - Apl9 tipo 
"casa '

1 2 qs.' Aluguel 550 sem taxas.
Rua São Fr?n_::sco X a v ie r,

j 351_/201.
' MARACANÃ - A!ug_m_s f-pto.,
» ssle, 2 qu3rtos, deo. completas.

Cr$ 400,00 mais taxa:. Inf. CA.
KOTA ADMIN15TRACÃO D E I
IMÓVEIS -- Tel. 255-4076.

MARACANÃ 
"-"" 

Aluga-se apl. j102, à Rua Severno Brandão, j
31. S3.a, 3 qts. dspend. com- i
p'etas. Ver local cie 9 às 12 ;
e I4_às _7hs.

PALMARES - Alugaap; 2" qts^
sla. ccz. han. dep, empr. Ver
c' port. Av. Paulo de Fronfn i
363/ 304. Ir.Mar Av. Graça Ar,-,. I
nha 226 - 109 Tel. 221-4554 

'•

- 224-4664 - CRECI 2565.
PALMARES 

'-""Aluga 
ap. 3~q"ts. !

sla. coz. 2 ban, dep. empr. ;
gar. etc. Ver Av. Maracanã, n° !
3.200/ 204. C/ por*. Tralar Av.
Graça Aranha 226 - 109. Tel. j
221-4554 - 224-4664 CRECI i
2565.

I

q:_. enemes e
demais depend. por 900 cruz.
Rua Hadd:;k Lcbo, 146 apt.
701. Chsves c/ ptrteiro.

TIJUCA - Ãiugã-se Etlmo ' apt,
i. 2 a. armáries embutidos e
c>p. comp, vaga p/ carro. Rus
Conde dc Bcnfim. 1238'506.
Chaves 607. Trata^__81-0597.

TIJUCA - Alugamos . Rus to.
más Coelho 82 aplo. 101 -
2 qtci., sala. coz.. b:nh., área
e corredo,*. Chaves com pintor.
Tralar IMOBILIÁRIA SAGRES
LIDA. Av. Almle. Barroso 22
saía 605 Tel. 224-0038 e
231:0322. CRECI1238. (C

TIJUCA -Aluga-ta apt. 810 R,
Afjnso Pena, 66 — Todo pin-
t do t.n.eco 2 qtos., sala dep.,
empreg. Chaves porteiro. Cri
650,CO moit lixas. Tratar" ACIR-ADMINISTRACÀO. R.
Álvaro /Ivim, 27 sobreloi.i.
CRECj_3233 a Salaz^

TI JUC A 
"-" 

Apro". 40í" -" RuaTu.
cio de Miranda, 32 -- 3 qtos.,
sala., dep.

- | LANÇA S/A -
(224-8362; hoie e domingo 7 ! f. tobo
íis 19hs. R. Carioca, 55 sob. Ar. j g), _
ronjo fiadores p/outras.

CATUMBI - Alugo ótima casa
na Rua Gonçalves n. 85 c/ em-
p!o terreno para fins re.idenci-
ais ou industriais. Prop.
228-4094. 

CASA DE VIIA 2 
"saias 

2 quar-
tos, banh. depend. Rua Gonçal-
ves Crespo 82 n? 5. Chaves
no local.

GeYeMÃRIO DANTAS - Casa,
2 qls .350,00, c/l ou 2 anos
.joritr.í'0, serri fiadaíi*,c/ln.es
adiant. Inl. hoie domingo
221-1449 (7 às 7h:. R. Carioca,
55 (dou fiadores.

MUDA - Aluga-se casa c/2 qts.,
sala, irea e dependências. Tra-
tar pelo tel. 238-0392.

Aluaa ã R. Eno.
509 apt._ 201,

co2. e banheiro err.
cor, dep. empreg. Chvs. c/
sindico ap. 301 — Tr.-,tar ó
Av. Rio Branco, 20—99 and.
Tels. 22;_27_0 e 243-3412.

QUARTOS - Alugam-se pode
lavar e cezinhar. 2 meses de
deoósito. Rua Pntla Brfto, 336.

PALMARES - Alug, ótimo ap. de Mesquita, 459-A Bl. 2 ap.
3 qts. sla saleta, coz. ban. dep. 213 de qt., sl., coz., e banh.
empreg. pintado sisfoco c tele- Ver c/porteiro. Tratar R. Mexi-
fone. Ver c/ porl. R. José Hi- co, 41-301. Tels. 221-3421 c
gino 277/ 202. Tratar Av. Graça 221.3718.
Aranha, 226 - 109 Tel.i

PALMARES - Aluqa ótima casa
pars fins comerciais. B qts. 3
slas., 3 ban. 2 coz. á'ea, etc.
Ver. R. Barão de Mesquita, 131
- Ch. na loja. Tralar. Av. Gra-
ca Aranha. 226-109. Tel.
221-4554 - 224-4664 - CRECI
2565.

comp-, chaves c/ | rio COMPRIDO - Casa de vila
porteiro. Tel. 242-3373 . 350 CO c/l m.! adiant. (sem
252-9619. CRECI 3117. ! (jac/or) 221-1449. Forneço lia-

TIJUCA - Aluga-se _ R. Barão ! dores p/outros. Inf. hoie.

Vasconcelos, 298,
ALUGO apto. 2 qts. sala, coz.,
dep. emp., sinteco, yar., ele-

_yador. Rua Aquidabã, 815/301.

AIUGA-SE - Ãp. 403 da Rua
Éden 11. C/sl. 2 qts., coz.
copa., banh., empreg. Aluga-se
por 400,00 Chaves no loc.l.
Tratar. Trav. Ouvidor, 12.

ÃPSA -" Aiuga-se"apT 301. R.
M2rar.hão, 50-4, c/sala, 3 qtes.,
btnh., cc2-, varanda, área
-erv., qto. emprg. Chave no
foto. 101. Tratar AUXILIADO-
RA PREDIAL S.A. CRECI 253
- Tv. Ouvidor, 21 - 49 de
9,'H e 12-'17 hs. Te!. 242L6060.

LINS - Rua Heráclito da Graça,
68 ap. 202 - Sala, varanda,
2 qtos., coz. ato. emp. área,
banh. Chaves c/ porteiro. AN-

i SA — Av. Pres. Antônio Caries.
615 - 29 pav. Tels. 242-Í314
ou 252-1236-

LINS - Alugo ap. frente, c/
sl. 2 qts. coz. banh. dep. emp.
(pintado). — Piraitmga, 11/
202. (Esq. Rua Bicuiba). Chaves
porl. Inf. tel. 256-4449 {sabido!
do 2a. a óa. Tels. 231-3522,
221-8035 - CRECI 1441.

LINS" - Alugo apro. ÍOI S.
Araújo leitão, 125 cf 2 qtos.,
sala, coz., banh. varanda, s'n-
teko boa área. Chaves no ap.
to. 201. Tratar t.l. 222-0183.

JACAREPAGUÁ* - Alg. peque-
na casa c/jardim pode guard-ir
c_rro fiador desconto em fc-
lha 220,00 R. das Cravinas n9
155 Praça Valqueire.

rÃCÃREPÃGUA' - Pca. Seca -
Alugo casa qto. sl. coz. banh.
varanda. R. Carmelita Martins,
210-F - Junto R: Paritins, -
268.00.

MAJOR RIBEIRO PINHEIRO ••'.•
7, 2 qtos, salão, saleta, varanda,
d_p. Vc-r local. T. 265-3686.

TAQUARA ~ Modesta casinha
de fundos p/casal, 2 mocas ou
rapazes Í170.00. 221-1449. Hoie
domingo. R. Carioca, 55 sob.
forneço fiadores prop. p/ou-
tros, c/l_mês. ________

VALQUEIRE" -"Alugo casa 
"c/

sinleko 250,00 casal s/filho ou
rapaz. Rua das Rosas, 137 —
Trat. local.

VILA VAIOUEIRE - R. Alves
do Vale á51. Aluga-so casa c/
sala 3 quartos cozinha banhei-
ro, garagem. Fiador ou de!-
conto om folha. Trat, R. Had-
dock lobo 309 bl. B aparl. 805 I -
- Tel.i 228-7610.

apto. 201, 2 quartos,
depend. na Rua Picui n9 124
procurar chaves na padaria.

BANGÜ - Alugo apartamento
ã Rua Tecelões, 334. Chaves
no ap^202L_Trat. 222-1479.

Apl9'301 - R.
Souto 316 — 3 qtos. sala c
dependências. 440,00 mais en-
cargos. Chaves c/zelador. Tra-
tar R. Mònuela Barbosa 1 gr.
303 - CRECI 1792.

CACHAMBI - Ap"t9 201 - R.
Itamaracá 27. 2 qls., sala e
dependências. 360,00 mais en-
cargos. Chaves c/zetador. Tra.
tar R. Manuela Barbosa 1 gr
303 - CRECI 1792.

CACHAMBI - Alugo apto. tipo
apt. s .,2 q., e demais dep.
Rua Basilio de Brito, 234/s-lOl.
Ver sábado^ jomingo.

CACHAMBI - Alugo ap. tipo
casa s, 2 q., coz., banh. em
cor. R. Basilio d. Brito, 117._

CACHAMBI - Alugo ótimo ap-
to, a R. Eng. Gaítão Lobão,
191/201, por CrS 500,00 mais
taxas e imp. Chaves no local.
Bom fiador. Tratar a Av. Graça
Aranha, 416 gr. 222/3 de 2a.
a 6a. das 10 às 18 hs. Tel.
222-5661 - CRECJ ^792^

CAMPO GRANDE - Alugo apt.

MEIER - Alugo aplo. luxo,
(700,001 Rua Venceslau 125/401
- Ver das 8,00 ás 12,00hs. -
Tol.: 249-5020.

MEIER - Alugo ap. 3 quartos,
sala e deps. R- Augusto Nunes
n° 193 - Bl: 1 - Ap. 301 -
Tralar c/ zelador Sr._ Luiz.

MEIER - Ãiugo ap. var. sala,
quarto, coz. banh. ,e arca co-
modos grande» mas modesto,
330, c/ taxas. R. Americana,
43. chaves 47 — Cachambi.

MEIER — Cachambi - Rua Ame-
ricana n9 62 — Alugs-s» bom
apartamento de frento de um
quarto, s. c. b. Preço 290.00
— V-er todos os dias com o
Sr. João. ¦¦-"-.-¦

MEIER — Alugo aplo. sl., 2
qtos., 2 banh., sancas, sinteco,
tudo grande. R. São Joaquim,
102-101 - T. 281-9526.

MEIER — Alugam-se aptos, à Rua
Conego Tobias 158 — CrS 
400,00 e Cr$ 557,00 e taxas. -
236-1873 e 252-7498. Ver local
c/' porteiro.  __

MEIER — Alugo 2 ót. vagas a
rapaz ou senhor dist. c/ roupa
cama tel. alug. 130,00, dá-se
pensão. Jratar_ 381-4128.

OSVALDO CRUZ - R. Ac-Cio
Sanlos, 150 - ap. 101 - Base
CrS 280,00. Chaves no local.

2 qlos. sl. coz. banh. sint. Estr. ! OTIMO — Apto. s/2 qts. Pecas
Rio-S. Paulo 457/102. Chav. | amplas, arejado. R. Solipiõcs,

J_?____Tel--j_í,_.73''_'-
I CACHAMBI - Aluga-se aptos',

de 1 sala, 2 qtos., ccz., banh°.

655 ap. 202. Ch. p/favor ap.
201 - Aluguel 350,00,

CENTRAL,
AUXILIAR E
RIO DOURO

PALMARES — Aluga ótimo apto.
área c/tanque. Ver à Rua Es-1 302 da Trav. dos Cardosos.
revao Siiva, 160 - Aplos. 201
e 203. Chaves ao kdo no n°
150 com Dna. Maria. Informs.
Tels 235-1481 - 235-1037 ou
à Rua Aires Saldanha, 92 s/iojj
201.

OUARTO GRANDE c pia. banh,
tanque e entr. ind., alugo c/
2 meses em dep., pode lavar
e coz. — R. Senador Nabuco,
22:- V. Isabel. UNS - Aluga-se P. Constando

RUA 
"DU0UÉ~'DE 

CAXIAS,I A!/es, ICO apto. 102 c/ salão,
50/301 - Aiugo 3 q. dep. ind. I 2 q. gfd. c ' arm. depend. Cha-
compl. empregada entrada ca', i ves 202 - Tratar - 248-1-132.

221-4554 - 224-4664 CRECI
2565.

PALMARES - Aluga «pio. 
*603

da R. Uruguai 117 — qtc. e sla.
sep. coz. ban. dep, reversível,
(rente, mobiliado e atapetado
Ver c/ port. Tratar Av. Graça
Aranha 226 - 109. Tel.!
221-4554 - 224-4664 CRECI j
2565.

PALMARES - Ãíutja apls. 401 j fIJUCA 
"Aluga-"sVaplTi 

13 blo.

TIJUCA - Aluga-se i R. Barão
de Mesquita, 463 ap. COI de
3 qts., sl., coz., 2 bnnhs.,
dependências e garage. Ver
c/porteiro e tratar R. México,
41-301. Tels. 22 1-342 1 e
221-37I8._

TIJUCÃ - Aluga-se apíY'204 ria
Rua Conde de Bonfim, n° 601
de s/ 2 qts. Aluguel CrS
550,00. Tratar 242-994Ü.

e 402 d. R. V.lp.raizo n9 32
- c/ 2 qts. sla. coz. ban. dep.
empr. etc. pintado. Ver c/
port. Tri.ar Av. Graça Aranha
226 - 109 Tel. 221-455.1
224-4664 CRECI 2565.

PALMARES — Aluga ótimo ap.
2 qts. sta. coz. ban. dep. empr.
gar, arm. emb. e telefone. Ver
c/ Sr. sindico. R. Conde dc
Bonfim, 1279/ 211. Tr.tar Av.
Graça Arsnha, 226 - 109 Te!.
221-4554 224-4664 CRECI 2565.

PENSIONÀTO - Vagas" p/moças
e senhoras c/refèlç, comp, 250
só c/café e pão pela manhã
Cr$ 160. R. Pedro Gucles, 15

JTjuco. 234-7725.
PENSIONÀTO - 

"Vaga 
moca 130

e 180 com e s/ refeições. Rua
Batista das Neves, 13, começi

_n9__l_7. R. Haddock Icbo.^
PÃÍMÃRES"'"-"Aluga 

"ap."2."qts,

sla. coz. ban. dep. empr. ver
c/ Sr. Sindico, ap. 102 - Av.
Paulo de Frontin, 336/301 -
Talar Av. Graça Aranha, 226,
109 _ Tel. 221-4554 - 224-4664
- CRECI J565.

PAÍMARÍS -" Ãíug. 
~io~. 

2 qts".
$le. coz. ban. var. |. inv. pin-
tado e sinteko, área c/ tq. Ver
R. Jurupari, 16/201 - Ch. no
101 pi f. Tratar Av. Graça Ara-
nha, 226/109. Tel. 221-4554 -
22*4664 - CRECI 2565-

PRAÇA SAENS 
"PENA ""- 

Ãpt9
luxo, pilotis, 3 quartos, sala,
2 banheiros, copa-cozinha, área
e garage. Ver 2a a í.áb<-,do. R.
Santa Sofia, 261, sp. 206. Alu-
guel 950,00 rn.iis cend. Tratar
D_JLUZIA - 268-0021,

PRAÇA SAENS PÊNÃ - Aiuga-se
Rua Almirante Cochrane, 236,
esquina da Rua Parcto, ótimo
apartamento, c/ 3 quartos, sala
de jantar, varanda, banheiro,
quario de criada e demais
dependências. Trata-se no local,
no apartamento 201.

C. 2 gt:., sala., dep. emp.,
gar. Ia. loc. R. Paul Underberg
- fte. Cia. S. Cruz. Cd. Mara-
çal. Chaves c/ port. Tratar
Batista. Tel. 252-6961.

TIJUCA — Aluga-se apto. saía,
2 quartos; dep. emp. pintado,
s-inteko. Aluguel 600,00 irais
taxas. Garage. Rua Santa Luízá, I
373 chaves apl9 204.

TIJUCA - Alugo aplo. c/2
quartas, sala, e demais depen-
dnclas, à Ru^ V*i*condc- de
Cairu n9 26 apt9 603. Chavei
na portaria.

TIJUCA - Alugo «p.Vi 701™.
Barão Mesquita, 218, junto
Sirena Pena, 2 srias, 3 quartos,
2 banheiros sociais, demais dc-
pendência..', garage. Chaves
portaria. Tralar 2 3 4-7181,
231 -0051 o_2240696.

TIJUCA - Apartamento aluga-se
ótimo, c/2 quartos, sala, à Rua
Uruguai, 488-A caia 9-A apart.
201. As chaves por favor no
epãrt. 202. Informações c/
Avelino, Rua Camerino, 162 te-

Jef. 243-1761 segunda-feira.
TU UC A~-" A. Pft-DI ALVMEXICO

ITOA aluga à Rua Conde de
Bonlim, 10 apt9 805. Com sala,
saleta, 2 quartos, coz. ban.
dep. emp. Ver no local e tratar
à Rua Francisco Serrador, 90
gr. 1101. Tel. 222-8337 CRECI

J-267. __
TIJUCA - Ãluga-ae Rua Uruguai,

427 o aparl. 303 com tola,
dois quart oi, dependências
complotas p/ empregada e área
de serviço. Mensal: Cr$ 550,00
mais taxas. Chaves com a zoia-
dora, Tralar com ROYAL PU-
BLICIDADE na Rua Miguel
Couto, 121, 19 and. Tel.
223-5338.

domingo, R. Carioca, .5 sob.
Dou f .adores p/ou tros.

ÍÍJÜCA~~CÃ_Ã - Alugo. Rua
Dulce, 70, c/2 salas, 3 qutr.
e dependências. Tel. 243-9501.
IVAN COaUBA-TCtCCI- 3:115,(C

TEMPORADA- 18" meses. Cen-
fcrtável residência Usina Tijuca
_ R. Eduardo Xavier. Trat.
sábado e domingo T;" -268^286;

TIJUCA - Aluga-se peq. casa
a lam. Cr$ 230,00. R. São
Miguel 230 c/3. Sr. Deolindo.

TRI UN l"Á O -"MARACANÃ
- Alug. R. Sla. luiza, 255
c/ll (2 pavtos.) sl, 3 qts, cha-
ves local. Tralar Pres. Vargas,
542 and 59 243-5618 CRECI
202 (C

TIJÚCÃ"- ÃTugocasa Rua Dulce
n9 86 c/ 2 sl. 3 qls. banh. coz.
demais deps. Chv. no local
domingo (8 às 13 hl).'':'

USINADA 
"fliÜCÀ""-" 

Casa" v"^
lha CrS 550,00 c/l més adiant.
(sem liador', 224-8362 hoie e
domingo 7 às I9hs. R. Carioca,
55. - Arranjo fiadores prop. e
ccn.erc. p/outros. ^^ 

ANDARAI, GRAJAÚ
E VILA ISABEL
ALUGO - Quartos p/caáel.a/.l-i

lho e rapazes. Av. 28 Setem-
broJ_347.

ALUGO 2 aptos, de 2 quartos
sl. coi. Abatira, 85, Graiaú.
Cr$ 290,00, próximo ao Cine
Sta. Alice.

ALUGA-SE sala casal ou se-
nhor q. trabalhe fora. R. Gon-
zaga Bastos, 313^

ALUGA-SE 1 áp" com 2 quar-
tos, 1 saio, banheiro comple-
to, arca. Ver Rua Barão de
Vassouras_n9 15__— Andjuai.

AlUGA-SE aptõr-"quatros, se-
lão, dependências e vaga ga-
ragem. Vise. Sta. Isabel n9
223/308. Tel.: 23B-5515.

ALUGA.SE quarto c/ banheiro,
independente p/ moça quo tra-
balhe fora. Grajaú. Tratar pe-
Io tel. 235-3253.

ihaves apt. 102. Tratar Rui
Assembléia, 45-89_- 231-1139.

RÜÃ" DOS ARTISTAS, 235 - Ãpt.
101 — Aluga-so apt9 dois quar-
tos, sala, demais dependencins
c/vaga na garsgem. 1 a. Ic*
cação. Chaves c/pirteiro. Iratar
_242-8578.
RUA ARAXA', 128 apto. 302 -

Hall, sala, 2 qtci., banho, coz.,
dep. emp., área, Cr$ 600 e
700,00. Chaves c/ p.rlt-iro.
ANSA — Av. Pres. Antônio
Carlos. 615 - 29 pav. Tels.
242-1314 ou 252-1236.

RUA VISCONDE;;. DE SANTA
ISABEl N? 223 - ap. 602 -
Aluga-se com sala, 2 quartos
e dependências completas de
empregada. Chaves com o por-
tetro e trator na Rua Benedili-
n_s n9 10 - saio 802.

IINS — Aluga-se ou vende-se
ótimo apt9 Ia. loc. c/ 4 qts.,
sala e dep. e v. p/ carro. R.
Ernesiina n° 63 bl. 1 apl. 101,
c/ o zelador. Trat. R. 19 de
Março 39 %/ 704 - Telefone
231-2895.

LINS — Aluga-se apto. grd. R.
Vilela Tavares 374 casa 5 apt.
202. Al. 450 gás da rua. Ver
todos os dias.

LINS

AlUGO - Apto. 202. Rua Dias
da Cruz, 490 - Preço CrS
500,00. Chaves na loja. Méier.

AIUGA-SE apls. 501 e 508. 2
qts. sl. coz. aluguel c/ garagem
Cr$ 450 s/ garag. CrS 400. Av.
Suburbana, 9675. Quintino.

ANCHIETA t— Aluga-as apart.
de 2 quartos, sala, coz. banh.
e 2 áreas. R. Itatiaia, 255, alu-
guel CrJ 250,00, chaves e tra-
tar no local.

AÍUGÃÍE otimo apt. de 2
quartos, sala e dependências,
Av. Marechal Rondon n9 2183,
apt. 203. Sampaio, Chaves no
301.

AIUGA-SE à Ãv. Ernani Cirdo-
so. 173, apto. 305, sala, 2
qtos. dependências, novo, ga.
ragem. Tratar porteiro.

Quario - Aluga-se a | AlUGA-SE
rapaz — Referencias, i. 
234_6839.

PÃIMAR-S - 
"Aluga 

ap. 2 qls.
sla .coz. ban. dep. empr. gar.
Ver R. Aquidabã, 872/403 -
Ch. c /port. Tratar Av. Graça
Aranha, 226-109. Tel. 221-4554
e 224-4664 - CRECI 2565.

apartatnento e

Casas e Terrenos

uma casa. Tratar: Rua Cambu-
ci do Vale, 549. Vicente de
Carvalho.  

ãíügXse - Apto.- c7r"5_ã00,
Rua 1 Bl. 4 Ent. 5 auto. 101.
Fundação Doodoro. Tratar R.
Cel. Soares, 284. Iraiá. GB.

VIIA ISABEl - Aluga-se o ap- | ,.„-...
i-, ro. a. s r-v,„ -i- n»7.m. i *LUU" "

2C6, da R. Oto de Dez.-m-
bro, 642 ds 2 qts., íl.,
d.pendj., e garagem. A!ug.
CrJ 600,00. Chaves e/ p.rt.
Tratar c/ M. COSTA - CRECI
2238 Rua México, 11 gr. 502.
Tels. 221 -4Ç64_e_2.1-3371. _

VIIA ISABEL - Aluga-se à Rua
Mendes Tavares, 35 aptP 304
de sala, 2 quartos e demais
dependências. Tratar c/
ABRANTES. Tel. - 252-9948 -
CRECI 2652._

VÍLA ISABEl -" Ãluqa-._ ap^
401 R. Herber Boicoli, 144 -
C/ salão, 3 qls. banh., coz.,

i varanda, área. Tratar fone
I 247-8894.

| VILA ISABEl, -Vaga p. moça
| trab, f. c/ móveis, lav., coz.,
i casa conf. ent. indep. som dep.

254-1115,

] VISCONDE SANTA ISABEl," 131/
101 - Aluga-se 650,00 mais
taxas — 2 quartos, sala e de-

j pendências -- armários embuti-'
dos — Chaves cem o porteiro,
Tratar Snr. Soares Rua Alfande-
ga, 55.

VÍLA ISABEl - Ãíuga-sc um ap
Sua Sousa Franco 641 — ap.
101 trotar pelo telefone
3960295 das 14 is 22 horas.

TIJUCA — Aluga-se ap. 2 quar-
tos, sala, garage e dep. Av.
Maracanã. 882, Pórx. P. Saens
Pena. Chaves c/port.

ALUGO ótimo ap, 402 R. Arari-
pe Júnior 19 Cr$ 520,00 c/ sal.,
2 qts., dep. comp. Chaves c/
faxineiro, trat. lei. 248-1946 Sr.
Dario (Andarai).

ALUGO apart. 3 q., sl. dep. 2
áreas e jardim. Enoenheiro
Game Lobo 347 aparl. 103. T.
242-3653 Ricardo.

VILA ISABEL - Aluga.se ótimo
ap. 202 R. Eng9 Gama Lobo,
194 c/ sl., 2 qrs., copa-cozha.,
banh9 compl. 6rea serv. e dep.
emp. CrJ 600,00. Chavos local.
Trat. Av. Prei. Varqas, 590
s/1407 tel. 243-1296 - CRECI
308_4.

VIIA ISABEL - Ãiugo ap. 2 qls.
etc. 28 Set9 397 ap. 104/404.
Ch. porl. Al. 350. Tr. Alm. Bar-
roso_63_gr. 717. __________

VHÃ 
"ISABEL 

-""Ãluga-se ap.
201 do R. Senador Nabuco,
331 - Solo - 2 qts., banh.,
coz., area, dep. emp. Alug.
CrJ 400,00 mais taxas. Chaves
por f. ap. 1001, da, 9 às 14hs.
Trat. Lowndes Sons. Av, Pres.
Vargas. 290 - 29 and. Tel.:
223-9525 - CRECI J-25.

ALUGO - E. Dentro R. Pernam-
buco, 223/203 esq. Adolfo Ber.
qamini, sala, 2 ats. dens. V-
local. Al. 380 mais taxas. T.

cisa dois quartos, 52-8551 - 52-0982. CRECI 1294.
Dr. Lisboa,

ALUGA.SE - Quarto, banheiro,
área. Av, João Ribeiro, 802.
Tomás Coelho.

VIIA ISABEL - Al. ep. sl. 2
qts. banh. coz. dep. emp. ga-
ragem, 600,00, R. dos Anis-
las, 168, ap. 402. Chaves ap.
101. T. CONTRAL 221-3201 R.

7 Setembro, 98, g/ 801.

cop., cozinha e mais dep. Rua
Lins do Vasconcelos, 331.

LlNS - Boa casa de fundos,
c,'ql9. sala, etc. (250,00. Inf.
hoje e domingo 7 às 7 hs. R.
Carioca, 55 sob (dep. 1 mês
aem fiador. 224-8362. Arranlo
bons fiadores prop.

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE apartamenlo 2 quar-

tos e l sala e dependências.
Rua Cândido Benicio, 1100 apt.
202 Jacarepaguá.

ALUGA-SE apto. 70*5 do sala", 2
quartos e dependências, Rua
Cândido Benicio n° 447. Cha-
ves port. Aluguel incluindo
todas as taxas CrJ 460,00. Tra-
tar 246-2157.

ALUGA-SE apio. Pça. Seca, 2
qts. sala, sinteco e garagem,
predio de 4 aptos. Rua Capi-
tão Menezes n9 1515. Chaves
no__l_495.

ÃIUGO aplo. c/ qto. sl. coz.,
ti banh. comp. à Estrada dos
Bandeirantes 715 Taquara Jaca-
rep. Chv. no local.

ÃÍÜGÃÍSE - Apto. c/2 qtos^
sala. coz. banheiro. Rua
Comendador Siqueira, 67 apt9
101 c/sinteco. Tratar no apl?
_202.
ALUGO olimo ap? 201, {ren-

te, Av. Gtrem.irio Dantas, 507
— Chavet no local c/ Sr. Du.
ca. Tratar 2a.-f«ira, font: ...
264-821B.

ÃPSA - Aluga-se ap. 402. R.
Barão, 663 BL-F. C/sla. 2 qtos.
cot, banh. área :til. Chaves
c/port. Casa em Curlcica R.
Sessenta e Cinco, Quadra-72,
lole-20. C/sl-, 2 qtos. coz.
banh. área garagem. Chav. c/
Da. Aparecida cm frente. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S/A.
CRECI-253. Tv. Ouvidor 21/49
de 9/11 12/I7hs. Tel: 242-6060.

AlUGO - Pequeno ap. 150,00.
Pessoa só, casal trabalho fora.
Tol. 392-12249 Rua 49, ri? 54.
Curlcica.

ESTR. 3 RIOS 85 apt. 301 - Fre-
guesia — Alugo ou vendo apt.
fte. 2 q, dep. luxo. Tel.
392-2819.

CASCADURA - Aluga-so apto.
c/ quarto, sala e dependências.
R. Silvcrio. 11 ap. 401,

DEL CASTILHO - Aluga-so
grandes apart9 2 qtos. sal. coz.
banh. e área. Rua Domingos

_Msgalriães_825:
ENCANTADO"- Alugo apt. 102

Av. Amaro Cavalcani, 2493, ver
no local com zelador cu es-
posa. Tf. 231-4585.

ENG. NOVO — Aluga-so apt.
S., 2.Q, a demais dep. R. Doii
de Maio, 52J/302.Chaves 534
sob. Tratar 281-0597.

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
ap. 301 Bi. 7 R. Joié dos Reis
1.971 Ia locação frenie — 2
qtos. sala, coz. banh. qto, em-
preg. CrS 350,00 mais taxas.
Chaves porteiro. Tratar "ACIR"
- ADMINISTRAÇÃO R. Álvaro
Alvim, 27 Sobreloia. CRECI
_3233ji_Sji_zar.
ENGENHO DE DENTRO - Alug.

aptos, c/sinteco 1 e 2 qts. sala
coz. ban. área r/vaga carro.
R. Daniel Camèlro,':2'fl.

ENG. DENTRO -"- Aplo. 202'-
R, Borja Reis, 613. S._la, q.o.
e dependências. 340,00 mais
encargos. Chaves c/ zelador.
Tratar R. Manuela Barbosa, 1
gr. 303. CRECI 1.792.

ALUGO ou vendo apt. 2 qtos.
s. coz. var. R. Barão n9 407,
ap. 203. (Sem condomínio). —
Trat. local Sr. Filippo. Jacaré-
paguá — Pça. Secn.

ALUGA-SE — Um apartamento,
dois quartos, sala, cozinha,
lugar para carro ao lado do
Mercado Novo do Campinho.
Ônibus 260 Praça 15-Camptnho

Praça dos Lavradores nP
126.

ÃLUGÒ apto. sala, 2 qts. c dep.
e banh. de empr. 400,00, c/
fiador. Chavs. porlelro Rua Fil-
queira Lima nP 20, apto. 211,
Riachuelo. Tratar Praça Eng.
Novo, 16, padaria,

ALUGA.SE metade de um apar-
tamento no Méi<;r, com sala,
um quarto cozinha área ba-
nheiro. Tralar pelo lei. 228-5879

Aluguel 300,CO._ _
ÃÍÜGO ap. 101 Esl. Intendente

Magalhães 109, sl. — qto. —
deps. CiSJ70.J._232.3594.__

ALUGO quarto modesto. R,
Miguel Fernandes 91 fundos.
_?_____L'_J_,__.:!59i:
ALUGO apl? 101 - Rua Frei

Fabiano 375, 2 q. s. coz. ba-
nheiro completo. Tratar tel.:
247-2104.

ALUGA-SE um quarto em casa
do senhora a duas moças ou
casal que trabalham fora. Rua
Miguel Fernandes 224 ap. 204,
fundos. Méier,

ABOLIÇÃO - Sala 2 - quarlos,
copa cozinha, banheiro, área,
todos amplos. Travessa Gomes
Silvo, 43_.

ÃÍÜGÃ-SÉ - Ãp"t"o Rua Padre
lldcfonso Penalba, 151/313, 2
qlo, saia, dep. comp. 350,00.
Charve c/port. £38^2030,

Apto. e casa à Av.
7942 sobrado

AlUGO -
Suburbana.
Tratar local. Entre Abolição o
^iodado, esq. João Pinheiro.

ALUGA-SE 2 apartamentos com
2 quartos e sala. P, 350,00 Ira-
tí*r à Rua Teixeira de Azevedo
51, Encantado.

ENGENHO NOVO - Aluga-se
ótimo aplo. 3 qts., «I., 2 banh.
demais deps. Ver e tratar R,
Sousa Bnrros,_223 aplo.JOL

ENGENHO DENTRO - Aluga-se
quarto grando para moça cu
rapaz Rua Arquias Cordeiro 690
B. 1 apto. 301.

ENGENHO DENTRO - R. Aboli-
Cão, 618 op. 102 de frente. Sa-
lão, 2 qts. garage, etc. Aluguel
390,00. Ver diariamenle. CRECI
JtS.
ENGENHO NOVO _ Aluga-se

¦R. Vise. Itabaiana, 41 ap. IP6
saln, quarto, coz., banh? CrS
230,00. Ver local. Trai. Av.
Pres. Vargas, 590 s/1407 lei.
243-1296 CRECI 308J.

ENG. NOVO' -""Ãlug"s.""apios".
c 2 qlos, sala, coz. banh. qto.
de empr. à Rua Vaz de Toledo
n9 25ó aplo. 104. CrS 350,00.
Chave aplo. 101 Sr. Alfredo.
Tratar IMOBILIÁRIA SAGRES
LTDA. Av. Almle. Barroso, 22
s,606. Tet. 231-0322 e 22.1-0038
CRECI _238. _ (C

ENGENHO NOVO - AlügT.e
o apto, 306 da Rua Vise. de
Itabaiana n9 121, c/ 2 qts.,
sl., qto. de empreg. varanda
env. vaga garagem, próximo
ao pródio. Aluguel 400,00 ¦-
Tratar direto na Rua Cachambi
n9 126-B. Tol.: 264-0646 às 21
Jioros,
ENGENHcTNÕVcr- Alugo ap.

402 .. Pça. Ibaó, 15, c/ 2
quartos, sala, cozinha, banh.
area de serv, e dep. de em-

Jpregada, JTratar R. Açaré. 81.
ENGENHO" NOVO 

"SÃVRit "alügã

apto. 2 qtos. sl. coz. Rua Acau
22 apl. 204 Chav. c/port9. Tra.
tar Av. Nilo Pocanha, 12
S./5I3/5I5. Tels. 252-2607
252-7871 CRECI 3549 - CrS
450,00 mais taxas.

JACARÉ — Aluga-so aplo. da
quarto, sala o demais drpnn-
dências. Rua Viúva Cláudio
n9 362.

MARECHAL 
"HERMES 

- Aluga",
se um apto. c/2 quartos. Rua
IgarafÀ n? 954 esquina com a
R. Américo Rocha.

MEIER -Alugo o aplo. 402 da
Rua Padre lldefonso Penalba,
524. Tel. 281-5513 c 281-3573.

n9 52 - C/ 2 qts. sla. coz;
ban. dep. Ver no local, está
pintado — Tratar Av;-'"Graça
Aranha. 226-10O _ Tol.
221-4554 - 224-4664 - CRECI
J565.
PALMARES - Aluga ótínto" _p.

2 q's. sla. coz. ban. dep. empr.
Vor c/ port. R. Hemongsrda,
479/202. Tratar Av. Graça Ara-
nha, 226-109 - Tel. 221-4554

224-4664- CRECI 2365.' ¦

PALMARES - Aluga ap;-'3cqts.
sla. coz, ban. dep. empr. sinte-
ko, etc. Ver R. Vinte e Quatro
dc- Maio, 823 - Ch. no 402

Tratar Av. Grsça Aranha,
226-109. Tel. 221-4554
224-4664 - CRECI 2565-'

PILARES - Apto. 201 - Av^
João Ribeiro, 444, 3 ò's. sala
e dependências. 403,20 mais
encargos. Chaves c/ zelador.
Tratar R. Manuela Barbosa, 1
gr. 303._CREC_ 1.792.

PIEDADE aluga-se 
"l 

a"pt9 c"/2
quartos, sala e dependências
o 1 apt? c/l quarto. As chaves

PADRE MIGUEL -Aluqo api.
301 R. D n9 301 - 2 qlos. sala.
co.. banh. Chav.s R. D n9
340/102 De. Yolanda. CrS
358,00. Tralar "ACIR" - AD-
MINISTRAÇÃO R. Aliara Al-
vim. 27 Sobreloja. CR-C1 3233
a Salazar. "

PIEDADE - Ád. aluga-se.-do
cobertura c/ 2 quartos, s.alav
banheiro e cozinha o. cores,
dep. comp. de empregadá"qa-
ragem e elevador. Ia.'locação.
Ver ò Rua da Capela, 512 ap.
C-01. Tralar tel.t 224-4337. ;Dr.
Jorge.

PIEDADE — ÃTugo apt? 2 qls.
sl. dep. empr .área gde, 2
bonh. 420,00 o taxas. R. Torres
do Oliveira, 2.14-F ap. 102. Trai.
Av. Suburbana, 7974_c/4.

QUINTINO — Aluga-se bom apt.
qts. sla. coz. ele. 380,00.

Rua Nerval do Gouveia, lll-F
apt. 102. Sr. Pinto. Tel.
229-8119.

OUARTO" - Áiugõ 
~à 

Rua São
Fco. Xavier n? 762 Apt9 201

Hoje.  ^ ^
QUINTINO 

"Kitinot 
250,00 fera

taxas ver R. Goiás 878 apt0
301 chaves c/portciro oté 11
hs. 230-7830

QUARTOS ALUGA-SE ¦** **tí>,0Õ
á 130,00 — Pereiro Nóbrega.
}44 Mar. Hermes. Chavei local.

QUINTINO" —,: Aluga.'a-""'ipr.
novo sl. 2 qtos, bh?, cbz. área,
sinteco. 350,00 mais haMÜTtfâv.
Barros Leile, 90 Bl. D/302.
Proc. zelador. ¦¦•¦¦ ' »

QUINTINO - Ãfuga-so-apfõT".
quartos sala cozl.-copa,*-banhe'-
ro 2 varan d ai, Trav. Bittencourt
n? 24, Tratar Rua Sanatório n?
207. Cascadura. D. Marin. .¦

QUINTINO" - Ãluga-se apto",
lérreo, R. Jcão Barbalbo."5Í5,
ALuguel CrS 260,00 c /ti a dor.; _

QUARTO o bonh. Indep.'"a I
ou 2 pessoas, Cr$ 100.00-desc.
ou fiador. fstrada Sop_, 545-B

R. jWirand.l.
RIACHUELO 

"-" 
RuaTino"" Tclü. i"

ra, 152 ap. 301 - Frento, sa|a
qtos. coz., dep. emp., área.

CrS 600,00 Chavos no op. 302
ANSA - Av. Pres. Antônio
Carlos, 615 - 29 pav. Tol.:
242-J314 ou 252_-l?36.

RUA ARISTIDES ESPINOLÃn .19
ap. 101 •¦ Ampla tala) 3 qlos.
demais deps. Chaves c/ portei-
ro. ANSA — Av. Pres. Anlonio
Carlos, 615 - 29 pav. Tels.
242-1314 ou 2520236.___

RIACHUELO -Ãiuga-so ólimo
apt. a. 2 q. e demais dep.
Rua Carlos Cosia, 21/102. Ver
sábado o domingo.



IMÓVEIS - ALUGUEL
REALENGO - Aluga-ie è R,

Betiierdo de Vaiconcolot, 39,
os apartamento!. 102-103 de
2 « I glo. Aluguel Cr$ 310 00
e 210,00. Chaves nn R. Impera,
rrii. 193, op. 104. Tratar c/ M.
COSTA - CRLCI 2236. 

' 
Run

fSxieS: ''' „«'. 502, Tels.
iQai-IC-4 « •231-33711:

ROCHA - Aluga-se o «per-
(«monto, 303, da R. Senador
JtíWüflbo, 34, d. 2 qt..,., | vci no n» t>) iul. 232-536..

ALUGA-SE OU VENDE-SE pro.
prltdatlt bo* para ronda, ca-
sa vaila, com 1 quartos, CrJ
200,00. Ver na Rua Cardoso
de Melo n? 18 - Osvaldo
Crus, Traiar na Rua Paula Fon-
soca n? IJS - Pavuna.

AlUGO - Caia c/2 qlõ», Í sl,
copa coz, banh, pequuno quln«
ul - R. Mendws cfo Aguiar
39 ci tft l ~ Cascadura, Cha*

depends. Alug, Cr$ 450,00.
Chaves c/ porteiro. Tratar e/
M.. COSTA - CRíCI 2238. Rua
Me«lço, IT qr, 502. Tols.

_ I^WJ^ejKNM?^
REALENGO" - AÍuga-se »pi«.

2 o/s., il, cos., banh/comp.,
c arpa, p 'res,, ou cem, Rua Pi-
raquara n9 90 cm frente a pre-
Ça_, .Inf, no locat,

R."VÁZ"dE TOLEDO 256 303.
2 qlos, sola, dep. comp. Chav.
cp. 301. Tel. 265-3686.

ROCHA"Aluga-se apl9 c/ 3
qls. s. ccz. WC. dep. empr,
c/ sinteco. Rua Prof. Oliveira
Meneses, 125 apt? 103, paralela
Rua Ana Neri.

RIACHUELO 
"-'"Ápt_. 

T02TT.
Marechal Bitencom-t, 214. Sala, jqict. e dependênc;as. 450,00 i
ma s enca.goi. Chaves C zela-
tio.. Tratar R. Manuela Barbosa, !

1 pr, 303^ CRECI 1.792.
ROCHA - Alugo por CrS ...... 

'

500,00, aplo. corn sinteco, 2 
'

qlot., lata e depend. na Ru,.
Dr. G.inricr n. 536, aplo. 201

Nâo lem cAdominio.
RUA AI&AÍ.0 FRAGOSO!" 81 !

•p. .01. Sala, 2 qtos. banh.,
coí. irea. Chavos no ap. 103
CrS 300,00. ANSA - Av. Pres ;
Anionío Carlos, 615, 2? pav -
Tel._242.1314 ou 252-1236.

RUA VENANCIO RIBEIRO, Í4
Sl. 2 qtos. deps. quintal. Ver jhoie das 9 às 13 hs. (Mello - I

_CRECIjni).
RICARDO ALBUQUERQUE -
Aluija-so (prox. estacãol. R. Al- i
merda Vale, 140 al). 201 sala. I

qrs., coí., banh9, „rea. Cri 
'

380.00. Ver local. Trat. Av. I
Prei. Vargas, 590 s/1407 lei. I-2431.1296— CRECI 3084.

RIACHUELO - Aluga-se"'"apio I
504. R. 24 de Maio, 263 - .
Sl. 2 qtos. co_. banh. soe. I

ALUGA-SE uni.i cata de quarto
saia ã cozinha por 250,00 cru-
7í,\ro_, Rua Gravalai n9 77 —
Etl. jdo Rocha.

ALUGA-SE casa - sala e 2 quar-
íoi. Rua Edmundo. 360. Tratar
no [ocal — Pilarei.

AlUGA-SE caia 2 q. s. dep. •
quintal. Ver R. Agrário Mene-
zes, 56 - Vaz Lobo. Aluq. 350,
incluindo taxai, Inf. Alice de
-reitas, 96.

AlUGA-SE casa c/qt. »!, coz.
banh. Alug. 300 - laxes in-
cluidas. Chaves no local. R.

, Ttclba, 55 t/5 — Quintino, _
: ALUGO uma :asa, qlo. saia ccz.
i banh. tq. água o luz. R. Cama-
! r° "9 2I7K. de Albuquerque.

j 
ALUGA-SE bon casa e" quintal

granda. Rua Fornandn Sampaio
! 562 Sulícap, 350,00 AV H.rme.

8 1 apio. De 12 ,is 16 hora»
_e_256-40l_4.

> ALUGA-SE unia cai» com 2q,
: s. co-inha g quinlal. Rua Cczar,
i .7/. Realengo. Piraquara. Tol.
I 390-1279.
1 AlUGO terreno 11 m~x~ 90m com
: galpão iodo murado perca 70O
; conlr. 5 anos. R. Pernambuco

_T._229-I212._
: ALUGA-SE ótima casa, a familia
| 

«e nato. Rua José Bonifácio
_723 Todoi os Santos.

i ALUGA .SE casa 
" 

s. 2 q. ÍTTÍ
[ 

Méier.^ R. Vereador Iglesia SP' final ônibus C. Méter-Passeie
2.17 cu 607.

ALUGA-SE boa casa e quinlal
orando. Rua Fernando Sampaio

I 562 Sulícap. 350,00 M. Hermes
; e I aplo. Del2 às 16 horas |

256-4014

MADUREIRA - Aluga.se 2 caias,
tela, quario, cozinha, casal s.
crianças. Rua Américo Braslllon-
se n9 210.

MÉIER -- Al. 
"casa 

á R? Roeria
Pila, 67 casa 7, 2 sls, 3 qts,
dep. emp. vaga p/cerro. Chav.
casa 5. Trarart 267-7337.

MARECHAL - Alugo" boa 
"cãsi

c/2 qtoi, lt, co/, banh, quin-
tal 300 dcic. ou liador - Inf.
Estr. Sapo 545-B R. Miranda.

MANGUEIRA' - 
"Alugamos 

CrS
350,00 R, Visconde Nlieról,
406, sola, qto. banh. coz. área.
Chave no n9 394. Tratar fone
242-2761.'CRECI 13B1.

MAOUREIRA - Aluga-so casa
quario, sala, coz. banh. Rua
Perdigão Malhelros, 81 em
frente ponto final 261.

OSVALDO 
"CRUZ 

- Aluga-se ou
venda l ceia c/2 quartot
Preco 320.00 s/taxa a Rua Rio
Claro n9 388 Tel. 238 0777.

PIEDADE 
"" 

Casa, T Qts.' safa,'
etc. 420,00, apli. Madurolra,

- 2 - 3 ots, 265,00 -
600,00, c/l mõs adiant. (facili-
to, sem fiador, 221-I449 - R.
Carioca, 55 dou fiadores p/ou-
tros,

PIEDADE— Alug-ie c/2,q., «I.,
coz., ban., área 12 m2 na Rua
Clafimunds de Melo 196 c XI
apto. 10), Chaves aplo. 102.

PIEDADE - Aluga-so casa com
qti. | sale e ma!» dependên-

cias. Fiador. Inf, r.., Rua Caldas
Barbosa, 19. T, 29-3705,

PIEDADE - Alugo c/"*6 R. Go-
mes Serpa, 431, c/ 2 quar-
loi, sala. dep. c/ terreno -
320.00 mais taxai. Tratar lo-
cal.

PILARES" 
"- 

Alugo ca"sõ~d<T"l
quarto, sala, .coz. à Rua Soa-
res Meirelei, 4b, fundos. Tra*
tar n9 68.

QUINTINO 
-C7r~4-Õj00 

casT"2 i

nlngo) 52I-35C5. __.iugo :. . ,, s| .!AÇl,,!\^.7?-ttiIf.de 24 dí
mato. Aluga-se casa nova com

e area. Inf, tel.banh. emp.
: 26,1,5820. _
RIACHUELO - Ãlg. ampTo"apí.

301. R. Antônio de Pádua, 1.
Ver das 9 às 13 hs. ou com-

Jbjnar t.: 228.912^
REALENGO — Alugo pequeno' apartamento à R. Francisco

Faiardo. 105. Chaves na c/ 2
Trat.: 222-Í479.

SAMPAIO - Alugo apto. salão,
quarto, cozinha, etc. Rua Paim
Pampiona, 353 - Sr. José.

SAMPAIO" - Alugo aplo. 201.
Rua Paim Pampiona, 349 -
c/. .2 qtos, saia, coz., copa,
varanda, de frenle, sinteko,
chaves no apto. 202. Iratar
iel. 222-0133;

SAO FRANCISCO XAVIER -
,Alyçja-sc aplo. Ruo Sâo Francis-
co Xavier n9 989 apto. 90a c.'
2 quartos, saia, coz., banheiro,
éres c/ tanque e dop. emp.
Ver local e tratar Av. 13 d»
M.-io, 23 s. 1822. Tel.:
222-30O. CRECI 71. LUIZ.

SAMPAIO Rua 24 de Maio7-TÍ
C-10. Aluga-se c/ 2 qlos., sa-
le., coz., banh., área. Chav-s
IccíI. Tratar Rua Ouvidor
130-801. Tel. 242-4546.

SAMPAIO - A PREDIAL MEXI- .
CO LTDA aluga á Av. Marechal |
Rondon, 2500 bloco 10 »pt°
102. Cem saía, quarto, coz. i
banh. Ver no local e tratar ò :
Rua Francisco Serrcííor, 90 gr. 

'

1J01. Tel 252.1549 - CRECI
-'•267.

TODOS OS SANTOS - À PRÉ-!
DIAL MÉXICO LTOA. aluaa à
Rua Curupaiti, 66 aptos. 601 :
e 60^. Cem sala, 3 quartos, 

'

coz. banh. e área. Ver no Iccal
e fretar à Rua Francisco Serra-
dor, 90 Gr. 1101. Tel. 222-8337
CRECI J-267.

TODOS OS SANTOS -" À PRÈ-
DIAL MÉXICO LTDA. aluga à
Rua Almte. Calheiros da Graça
21 apto. 1005. Com sala. 3 coz.
banh. c área. Ver no local e
trotar à Rua Francisco Serrador,
90 Gr. 1101. Tels. 252-1549.

_CR EC^ J-267^
TRIUNIÀÒ - PiTcíade" - AlJ"g.

R. Ju, eta aplos. S. 101 e 203
— si. 2 qts. it. qt. Chaves
D. Carrrrem apt. 202. Tratar
Pres. Vargas, 542 and. 5o
243.5518 CRECI 202. _ _ (C

TRIUNIAO - Turiaçü - Alug.
R. Ibia, 341 sl. 2 qts. Chaves
apto. 206. Tr-ter Pres. Va.-ga'
542, and. 59 243-5618 CRCCI
_2,..-. (C
TURIAÇU - Alugo apt9 qto. sa-

Ia dep. Ver e tratar das 9 sã
15hs. Rua Pereira leitão, 10,
fdos,, em frenle à estação, la-
cio esquerdo quem sobe. Dos-
conto cm folha.

TODOS OS SANTOS" -Alugo
380.00. apt9 fds. sala. 2 qts.
dep. sinteco, prefer. casal. R.
Gon7aoa d-* Cairmos 1^3

(,.,.,.,.., , 
P 

,' ', . : CASCADURA - Cri 558,00 casa

,7.:„l(-f° !,Un'f "" ?'a° alu^° ! qde. p/sublocar cu resid. c/Tapto com 2 qts salao varanda »ês -di,.,nl. ,som iiador, apt.

Iun., fl? o„, 
a_i- Mc"!é feUx' domingo 7 ás 19hs. R. Carioca,unto Col. Republicano  55 sob. (224.8362).

ó,EseTaEnDm.T^Hn° 
" 
^ CAMPINHO - Aluga-se

SS"'.'. 'O' da R- Ouro Fino, | i; „,,„,- ,„,-,!,., s

gülp.io ledo murado preço 700
còntr. 5 anos. R. Pernambuco
T. 229-1212.

ALUGA-SE ótima casa, a íamilij
de traio, Rua José Bonifácio
723 Todos os Santos.

ALUGA-SE caia s. 2" q. 
"c. 

b.
Méier. R. Vereador Iqlesia 58
final ônibus C. AAéier-Passeio

247 ou 602.
BENTO RIBEIRO - Aluga-se'pe.

quena casa na Rua Américo
da Rocha n9 131 -fundos.
Telei. 229-1150.

BANGU - Casa, 4 qtos. 400.00
e apls. Realengo. 350 - 2BO

200,00, e/l mês adiam, (sem
fiador. Inf. hoje dominqo. R.
Carioca, 55 sob. 224-8362. Dou
fiodores p/outros.

BOA CASA c/quintal, 2 quartos,
ttxh reformada. Rua Joaquim
Norberto, 31. C.vvajcanti._

BENTO" RIBEIRO-- Alugo.-Ruã
Jatobá, 81 caia 1 c/ sla., qto.,
coz. CrS 130,00 mais taxas. Inf.
c/ JOÃO FRANCO Tels.
248-4198 - 222-3588 - CRECI
¦- 2171. 

BENTO RIBEIRO - Aluga-se
pequena casa na Rua Américo
da Rocha n9 131 - fundos. Tc-
lef. 229-1158.

BENTO RIBEIRO - R. Américo
da Rocha, 403 • casa Ia. lo-
cação, 2 qts. s. c. banh. em
cor e jinleco. Lugar p/ 2 car-
rrs.55O,O0._desc;_ern folha.

CAMPO GRANDE Alugo 
"casa

c/ efone, qt., sl., cz. e riep.
R. Zenon Silva, 219 ver 9 ar. I
12 hs. Tel. 2499451 CRECI
2039.

CATUMBI Aluga-se casa qua. |
sa. dep. Tra. Agra Filho 160 

'

T. 256-2533.
CASA - Vez lobo alugo q.

s. coz. e depen. Rua Tiúba
166-F. Tratar c/ proprietário
243-4766.

CAMPO GRANDE - Alugo case
c/ telefone, qt. st. cz, e dep.

i P. 7cnon S-lva, 21° ver 9 ,--
12 hs. - Tel. 249-9451 CRECI

| 2039.

CrS 200 - 250" - 300 - 350,00
— Alurjo casas e aptos, no
Méier, Todos os Santos, Eng.
Dantro, Abolição, Pilares e
Cascadura, ;/fiador, c/l mês
adiantado. Inf. Rua Clarimundo
de Melo, 469 — Piedade, até

_à s J 9li.

CAVALCANTI - Casa modesta,
rua de subida, 140,00, c/1 mês
adiant. (sem fiador. 221-1449.
Hoje e domingo. R. Carioca,
(7 às 7hs. Forneço fiadorrs
p' outras 100%.

CASA — Vaz Lobo aiugo q. s.
coz. e deoen. Rua Tiúba 166-F
Tratar c/ proprietárjo_243-4766

C-S 550,00 
"-""Casr. 

M„du'eir.
ç apt. Osvaldo Cruz [2CO,00! í
c '1 mes pdiant. {s^m fiadnr; j
224-8362. Inf. 7 às 19hs. R. Ca- j
rloca, 55 s-b. Indico b=ns fia- |
dores p/outres.

qtl. t a?'s. Caicadura I, ? , ,
e 3 q,s. desde 250, 350, ,50 00 i lb|apma, 193. Iel

tn c/ I mõs adiem, {sem fia- | .J. 
,SI3AOWiani

der) A.-r.-nio bens fiadores (hoie e
PRAÇA DO CARMO - Aluga-se

ótimo apl9 fte. 2 qts., iala,
área, etc. Ver Rua Eng. Moreira

HIGIENOPOIIS - Alugo aptos.
o 2 qlot. sala e dependi. Ver

Rua Francisco Modolros n9
104/201. Prop. 224-3595.

HIOIENÓPOU- -' Alugo a p,
q. i. e dop. ólimo p/castil. Ver
i R. luU Tavares 29.

HIOIENÕPOLIS -' Aluge-io ap,
Rua Assapuva 138/102, 2 qls.,
sl., coz, o banh. em corei,
alnloco, quinlal o ontr, para
carro. Tel.i 260-5193.

IANÇAS/A - Aluga', R.'Darke
de Matos, 3 apt9 401 - salão,
copa, coz., 3 qts., depend.
compl. empreg., 2 gelei, ároos
de terraço - Chaves no apt.
303 c/ Da. Odeio. Traiar ,i
Av, Rio Branco, 20/99 and.

Jell. 22X2710 ou 2430412, (C
IÁNÇA S/Ã" - Aluga è Av.

Bruxelas. 83 - fds. apl, 202,
qli., ila., coz., banh. wcial

e dep. emp, Chvs. no local.
Tratar Av. Rio Branco, 20 -
99 and.ir, Tels. 223-2710 o
243-3412. (c

OLARIA - Alugo apt9 201 da
R. Carlina, 81. Chaves no 301.
Traiar: 222-1479.

OLARIA - Aluga-se lindo «p,
2 q. .ela, cozinha, Area à Rua
Artlônio Rego, 7B8.

OlARIA — Ãluga-se — Aptos.
Rua Filorne.ia Nunos, 831 - 2
qtos. sala, dep. Chaves c/ por-
teiro. Tel. 242-3373 - 252-9619
- CRECI 3117.

OLARIA - R. Bariri. 222 - Alu-
ga-se ap. 202 - c/ sala - 2
qlos. c depend. - Chaves no
local • Traiar ft. Buenos Aireb,
247 - sob. Tel. 224-7594.

OLARIA - Alugo i R. P.no.
do, 123 - Casa 105. c/ sl., I
2 qtl., li., coí., araa. Cha-
ves c/ D. Isabel no 113 -
Al. 450,00 e taxas - Tratar !

_p/_te[.: 222-4371.
ÒLÀRIÀ - Alugo «mplo. aparlÇ, !"qt. 

sl. coz, bh°. Area. Rua ¦
230-2399

 )"l XO,
ünIV 'Z0f/<dlG 

òu ojoiu3iu.õ
CRECI 751.

I

3 quartot banhs. e mais
Mai o. Aluga-e casa nova com
3 quartoi banhs. . mais
dependi. Rua Figueiras lima,
59-A casa 2.

RIACHUELO eiqulna de 24 de
Maio. Aluga-se casa nova com
3 quartos 2 banhs e mais
depend'. Rua Fiqueiras Lima I
59-A casa •>

ROCHA - Sampaio — Ênq.
Novo. 3 casas de 700 - 500 I
- 33CO0, c/l mês adiant. (sem j
fiador, solução 24 hs. Contra-
tos 1 ou 2 anoi. 221-1449 (7 !
às 7h. R. Carioca, 55 (Dou fia- j
dor.

Lima, 27 ap. 203. Ãlug. 363.
Chaves ao lado. Inf. CONFI-
ANCA Imob. Adm. CRECI
J-423 - Tel.: 2^3.0609 -
223-0449.

PENHA - Aluga-se 
"apto."3 

|
quarto, sala, ccz., banh..
área, térreo. R. Libo Junlcr
1715. Tr.-.tar R. da Quitanda
19 s/1015.

PENHA

AlUGO - Caia Rua Follsbelo
Fri.re n9 700 c/J4/101 Ramos.

ALUGA-SE cata, aala, quarta
cozinha o banheiro, Á Rua Sr
Luis Gnaudle-Lol n9 150 fun
dos. A casal sem filhos.

AIUOA.SE - 2 casas, qõ.' safa
e dependências. Rua Manoel
Cavanoloi n9 035. Br.n de
Pina,

A OTÍMA CASA - Alugo c
3 qti, 2 ili., efc. fui Navarro
n9 953 chaves n9 587 - Tialar
Av. Pres. Vargas n9 633 1/
313.

ALUGA-SE casa, iala, quarto, co-
zinha o b/tnheiro, à Rua Sr.
Luli Gu.iudlo-lcl n9 150 fun
dos. A casal som filhos.

BRAS DÉ"PINA-- Alugo casa
sr.la qto. coz. banh. Aluguel
220 c/ fiador, ver Rua Tenente
Lcpei Ribeiro, 92 - inf. Iel.
230-8647 CRECI 3.360.

BRÁS DE PINA Alugo casa
«*la cito, coz. banh. Alunui>'
220 c/ fiador, ver Rua Tcnone
leor-i Ribeire, c2 - inf. tcl
230-8647 CRECI 3.360

BONSUCESSO - Cri 4CO,"ÒÒ~ casa
3 qls. selei etc. c apts. Olaria
1.2-3 ql». 2B0 • 600,00
C/dop> 1 mês [faciItfoi srm fia.
dor. 221-1449 - Indico fiado-
rei Irrecusáveis.

BRÀS~DE 
~PINA "-'• 

Alugar» ca-
sa com qlo. sala coz, banh,
Ia. locação (contraio com fia-
der proprietário) ver o tratar
a Rua Guacira, 200.

CASA — Aluoa-se sala, qto. R.
Alfonso Ortiz Tirado, 43 —
Parque Mercúrio, km. 2 da
o^-S^ Paulo -Tel, 235-4256.

HIGIENOPOIIS' r- CrS" 300,00
casa 2 qts. sala, cie. o apts.
1-2-3 qts. c'dep. 1 mês
ffaclitol sem fiador. 721.1449.
Inf. 7 ,\s 19 hs. R. Carioca, 55
iob. Dou fiadcre: pouhos.

HONÓRIO GUKGEL Aluqa-se
sobrado á Ru.v Ururai, 503 c/
sair., 2 qtos, cozinha b.inhciro.
Chaves em frente c/Escoba:
bombeiro, ou domingo c/o pró-
prio - Tratar Imobiliária Mel-
ba. Travessa do Paço, 23 —

Jl9___
HIGIENOPOLIS 

"- 
R. Pacheco

JcrdSo, 38 - Aluqa-se casa c/
3 qtos., sala e depend. — Tra-
tar R. Buenos Aires. 247 - sob. i
- Tel. 224-7594 - Chaves no 

'¦¦

local - parte d(i manhã.  j

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, ilibado, 16-9-72 - 13

GOVERNADOR - Aluno no
Cuarabu apto. todo andar c/3
quartos, sala, varanda, dep,
ompr, tntr. p/c«ro Sarg, João
lope!, 680/201 ¦- Chaves em
fronie c/Sr, Domingos - bar.
beire - Inf. 222-8479.

IlHA GOVERN, •- Alugo apto.
R. Capanema, 391 ap. 201, sl„
2 q„ b., dop. emp. Alug.
500,00. Vc, local. Tra
2436763. .___

ILHA GOVERNADOR"- RuaTin-
to Auboim 200 Alugo aplo. 104
mobiliado, c/salfi, 2 quartos
dopend, compl. Chavos c/por-
lelro^Trat. tel. 243-4768.

ILHA GOVERNADOR -^"jardim
Guanabara - Aluga so
ólimo apto. c/sala, 2 quartos,
dopnndônciai completai q ga-
rage c/i Inteco e pintado sob
pilotis à Rua Uçá n9 309 apto,
202. Aluguel CrS 750,00 Ver
nn local c/o Sr. Hélio Tratar
Av. Presidente Vargas 446 —
sala 504. Tel.: 223-1530.

IlHA DO GOVERNADOR -Alu.
ga-se apto. c/2 quartos, sala
e cozinha p/f ami lia s/cri.-iKa..,
Rua Jaburana n9 202 — Cacuia
próximo ao Murei.

IlHA DO" GOVERNADOR -"Ak7-
gamoi apt9 c/2 qto-.., sala.

CASCADURA
comerciais c/ 30m2, c/ banh.
indep. cor. Rua Sldonlo Paes,
32, lie. „ estação. T, 234-4500.

CONDE BONFIM, 47-A (ao lado
Casa Fernandes). Passo loja,
contraio novo peq. acerto. LuU
264-4579.

ENGENHO DE DENTRO - Alu-
Of)<l0 ót.mn loja — Rua Ad.lfo
Borgnmlnl, 316 lo|a A, Tratar
Rua Debret, 79 sala 509 -
Tul. 224 17-14 (CRECI 132 -
ANTÔNIO). (C

ENGENHO 
" 

DENTRO'-"" Aluga-
so loja 5 portas. Avenida Am.,
ro Cavalcante, 2076. Tratar das
14 ás_17.

HHÀ" GOVERNADOR - IDondô]- Aluga-so, pint. c/ sinteko,
R. Domingos Segreto, 326 ap.
103 sala, 2 qts., coz.. banh?
área o nnrago. CrS 520,00
Chaves p/f. ap, 101. Trai. Av
Pres. Vargas, 590 s/ 1407. Tcl.-.

-2,:3'!22*1 .r.CRECI 3084.
IOJA - Àiuga-so no Largo do

Cancela, traiar Rua São Januá-
jlo, 498 aplo. 201.
LOJA com oxiensão do telefone,

aluga-so para qualquer ramo,
som luv.is. Rua Darão do Igua-
temi, 43 iunto da Praça da
Bandeira.

Alugo salas, ÓTIMA loia da Tiiuca na Rua iCondo 
cl" Bonfim, 177 loja i. 

'

Vor no local. Tratar Pru». Var-
gas, 542 gr. 1613, Tul
243-3113,

PASSA-SE controlo de io|a. Ra-
mo mat, do construção - ku.
Pereira rio Almeida, 108. Trata
Trav, Ouviclc., 12,

PALMARES- Aluga ótima lo'|o
c/lolefone, glrnu, banh. contra
lo comerciei, Ver R Félix da
Cunha, n° 4 - c/Sr. Ollvel-a.
Iratar Av. Graça Aranha, 22í,
- 109. Tcl. 221-4554 -
224-4664. CRECI 2565.

PADRE MIGUEL""- Aluga .e""ãi
lo|as "A o B". R. Prof. Cio-
monte Ferreira I 150. Chaves |
no local. Tratar Av, Rio Branco, |
156 gr. 1714. Tols. 252-5917 o ;
232-1603 (II às Ilihi), no SION.
CRECI J-328. Proposla Grátis.

PIEDADE - Alugo loja nova c/
moradia. Rua Pn-íre Nóbrega,
285 dá p/ o ramo quo quiser.
Traiar d.ario apto. 201 fundos

_ANTONIO^_
p"ÉNHÀ" -"Alugo loia 25m2, «/

luvas. Rua Conde Aarolongo,
1025, esq. Quito loia B. Chav.
loia A, Tol, 246-5257.

PENHA - Aludamos Rua do
Couto >:? ^33 |0ja "_"| 

pr£.
ximo Av. Brasil. Chavo no Io.

IMÓVEIS DIVERSOS
¦ 3_B»gi_j^.^aagiags_R/j^

CABO FRIO
SÍTIOS, chácaras
E FAZENDAS

ALUGA-SE sede de fazenda cem
15 alqueires, próxima a fazen*
de. Tel. 256-0033.

SITIO - Alugo outubro a março
do 1973. Preço 1 800,00. Tel.
234-0463.

VERANEIO

coz., banh., /irei, deps, .
preg.. _ Rua Grana n? 39 apto.
202 fronte. Chaves c/porlciro Aluga-so loja ozuleiada, ba- cal, Iratar Epe Imobiliária lula
e tratar na IMOBILIÁRIA SA- "heiro anexo, aluguel Cr. Av. Graça Aranha, 416 »/ 610
GRDS LTDA. A*. Almle. Barro- 200,00 fiador comerciante. Ver Fone 242-2761 - CRECI 13B1
so, 22.606 Tcl. 231-0322 o e traiar Rua Dois Fevereiro PÃ,'-X"si~. "nnt7ãt'_ 

. ^,,,.. l.i -"'«
224.003n.CRrCL.l23B.. (C 10B5 loia A, Co.la da farmácia. TosS. CrS 200,00 mensal -

IlHA GOVERNADOR - Alugo l0JA R- Uruguai 397 ótimo loia luxuoso - Rua Moxwc
ôp. 202. R. Erico Coelho, 65 P°nl° 120m2 sem luvas. Tcl.: 21 - Tel.-. 228-1943.

-Tauá - q. s. o qto. empr. 268-8414 238-1044. PRAÇA DA BANDEIRA -
400.00 tudo incluido, d:scon- LOJA ALUGAMOS com 5 portas, ia 50m2 - Aluno na R. B.. .to em folha, fone: 234-6423. | de esquina contrato comercial ráo de Iguatemi. 445. Chaves'

PRAIA DENDÊ - Alugí. se apto. srjin ,uvaí - Ótima aluguel no 437. (ratar T. 234-9336
2 qts. sl. coz. banh. den. emp. Ver Gon.-aqa Campos, 9 esq. 

'rüa'GÀI. 
BRUCL""o"lé-A" -' Ah, iarea, na Rua Haia, 445 ,-^to. c/Ru'i P,au, - Todos Sanlos na.5„ ioi(1 c3oo,'n2 cin^i l,_ <

201. Aluguel 550.00. Chave»' :o lrÍ,a' RuJ da Assembléia 0 !„„' ffíj.?'WS
local. Tcl. 260-745, -260-8919. »™«l«!*. W. 231-0206 1 

'%$ 
pf^^i^y^tl

PAQUETA' - Aluqo ap. sala —- "15 2? pav. Tel. 242-1314 ou
quarto banheiro cozinha área l0'A - Aluqa-se 25x6,30 s:m1 252-I23A.
com tanque. Rua Tomás Cer- colunas 2
queira, 62. Chave em frente. I "'

.224-1823 Jor.ye.____ j 
»|C... ......

RUA ITUA', 1513/103 - Ãig. | .a-',0-ml5-. d?._!í_i__ teiro. ANS. - Av. pres. An
s. 2 q. dop. garaoe. Chavo ; l0JA - CACHAMBI, 128-B lõniu Carlos, 615 - 29 pav.
porl. ADMINISTRADORA PRO. | "«a-se um Valário, -- novo Tels. 242-1JI4 ou 252 1236.

contrato - local de muita cons-
trucio ou pelo tol. 264-0646
- 21 horas.

LOJA

CABO FRIO - Para ferias ou
íeirporada — apto. Aluqa-si;

2 qls. iâ!<a e -./op. No Centro
Tei. 229-9582 e 249-8731 -

Dt. Jcjb.

Muya-se cevi
pronta píira mcfar temperada
I ou mais rr.vsvi 267-9706 -
CrS 680,00.

CABO FRIO ¦• Aluqo p/ férias
e fim de semana apto, duplax
na praia do Forte quinzena —
200,00, Tal. 258-3475.

SEPETIBÀ - Àíugj-s- essa pri-
ximo da praia, q,, %,, c„ bi,
fogfio a qás, c/ ou s/ móveis.
150, 200. R. Dr, Ari Chaoat,
2»8._

SAO LOURENÇO -""Alugo casa
2 quartos, garng_m, mobda. a
partir de 600,00, Rua Adc-lai-
dc Vassallo, 313. Chaves ao
iado, Guanabara Rua das Már-
qaridos, 532.

SAO PEDRO DA ALDEIA - Am',
pia casa a beira da la-joa, am
grando propriedade, praio par»
ticular. Tol, 265-7493.

ALUGUEL
COMERCIO E INDUSTRIA

GALPÃO - Alugo próx. Av.

CASAS
COMERCIAIS

colunas 2 nraus cm concreto ; RUA CONDE DE BONFIM 
~377 '

de 5x6 cada, 4 s>nilanci, arei. j ... Aluga-se s,507 c/ha « bVe|c. Jocquim Palhares, 663 - nho. CrS 400.00. Chavo'c/por-

ENCA LTDA. Av. Franklin Reo. I
scvelt, 39/1311. Tel. 252-3219. '
CRECI 2419.

Casas e Terrenos

HIGIENOPOLIS - Alugo casa
Rua Arcoverde, 206 fundos de
auarto. sala, coz., e banh. Tra-

Aluga-se o apto. 301 i tar 252-9542. Aluguel 200.
da Av. N. Sra. da Penha, 332, I HIGIENOPOLIS - Alug"a-se apt.
recem-p.ntado, c' sala, 2 ouar. I 2 q. sala, d:p. garagem. R.

ATENÇÃO — Casa a meio quar-
teirão da Praia do Zumbi, 2
nu,rios. 2 meses de depósito.
CrS 600,00. Rua Gaspar dv
Sousa, 3-1.

OLARIA - Aluqa-se á
Rua Teotônio de Brito. 15-3,
informações no local com zela-
dor. Tratar na Vidracaria Lcnita
ltda, Rua Leopsldina Reqo, 576
- Olaria, com Sr. Oarcv ou Pi-
nho.

LOJA

ROCHA - Alugo olima lojaTc?
Res. fund. :., q., cc2., própria
p'ccmer:. cu Indústria. Ver R.
Lno Teixeira, 25. Tratar Pus

ROCHA MIRANDA - CtS 250,00
casa 2 -ots. e apts. 1-2-3
qts. 230,00 c/l más adiant.
(facilito! sem fiador. 221-1449
— Inf. 7 ás 19hs. R. Carioca,
51) sob. Dou fiadores p ou-
trosL 

RIÀCHÜÉio"""
2 sls. quintal etc. Esmeratdino
Bandeira, 77. Al. 300. Tr. Alm.
Barroso 63 gr. 717.

SANTA CRUZ -~Casa 2 qts. ¦«•
Ia, etc. 300,00 (1 ou 2 anos

tos, cozinha, banheiro' e arca
c/ ranque. Chavc_s na loja A
do meimo edífid:. Tri.tar reis.:
252-2213 e 232-7478.

PENHA -" Alugo ap. 403^ safa!
2 quartos, banh. coz. área e
varanda. Praça Vicente de Cf.r-
valho, 16. T. 229-1391.

: PENHA" CIRCULAR 
"-"Alugo 

cu
I vendo apto. d? luxo, andar

Alugo casa 2 qH. i ,odor »•. 3, q-i 2 b.., 2 cor.,
1 copa., qar. Lobo Jumor, 179S.

PENHA — Aluga-se kitino.e qto.
C02. banh. 2 áreas e a'u_a-se
garagem e vaqa p/ carros, R.
Pa'milha_470_fundí3. 200,00. _

PENHA - Rua Gruçaí, 467, Alu-
ga-se apartamento de sala
quarto, banheiro cozinha. Che-
ves c/ zelador. Tel. 223-0307 I
das 9 às 12 hs.

PENHA - Alugo ap." 203, de i
frente, c/ 2 qts., sala, etc. !
à Rua Belisário Pena, 223. Tra- !
tw no local com o (iróiir-o. ;
Tel. 280-2212. iíirc.

.Trii.r. 77— —,— PENHA
PENHA - Aluga-se ap. 2 q. s. : 2 -., 3100a - , ,nj. ,d;-n.

o 
*. 

íp' _'mp; ,'mo 
' -;! t-em fad.r) inf. h-ic 7

R. Conde de Agrolongo, r
1034,202. Fiad. prop. Cha
local.

contrato) facilito p/militar sem
fiador. 221-1449. Inf. hoie e|
domingo 7 às 19hs. R. Carioca, !
55 (224-8362;.

SAMPAIO - Aluga-se a casa"!!}
da Rua Cadete Polônia n. 552 ,
de s/ 3 qtos. alug. CrS 300,00 |
Chaves no Iccal. Tratar;
242-9948.

TODOS OS SANTOS" - Ca"s"as |
e «ots. sem liador (180 • 250
350 - 550,00) solução 24 hs. :
c/l mês adiant. (contratos 1 !
ou 2 anosl 224-8362. R. Cario- |
cã, 55 — hoje e domingo.

VAZ ÍÕBÒ - ÃíJgõ casaTV-íã", j
qusrto, cezinha, banheiro, áre) je varanda. Rua Agrário de
Meneses, 739.

VICENTE",! CARVALHO - Ca7a !
gde. e apis. de ano. sala I
253,00 c I mès tdiant. (ff.ilito!224-8362. Inf. hoie etemingo.
R. Carioca, 55 scb. Dou fiado-
res prop. p .giros.  

¦

VICENTE DE CARVALHO, casa i OUARTO GRD./FRENTE - Alu-
boa, alugo 2 q., %., varanda, ! ?° fw_2 rapazes. 9i » cada.
quintal 300,00. Fiador Rua lopo

Aiarà. Chaves R. Frederico de
Albuquerque, 39 — Tcl.: ....
230-2858. ____________

OLARIA - Mcdesta casinhj
360,00 c/1 mês ad'ínt. Apts.
Brás de Pina c'l, 2 e 3 qts.
400 - 280,00. Inf. 7 ás 7
hs. 221-1449 R. Carioca, 55
(hoje e dc-mingo) Dou fiadores.

CIA.IA - Ãluqa-se casa de
frenle, independente, cem 2
qts,, si., ccz., ban. var., jardim
e pon. quntal psr 500.00 ns
Rua Dr. Nunes, 204. Ver até
as 12 hs. e iratar pe o tei.
.235662.

OLARIA — Alugo casa, 2 qtos.
2 sls. coz. e var. e outra,
c.' qto. sl, . coz. R. Antônio
Rego, 748. Chave apt9 102. _

OLARIA — Alugo casa, 2 ql?"
si, ccz. bh9. quinta!. Rua
Itaioá, 363. Alug. 300. Inf.
TUDIMOVEIS. Rua Ibiapina,
193. Tc, 230-2359. CRECI 751.

Aluga-se a espaçosa e
agnifíca da Rua 24 de Maio

ALUGA-SE c-.ía independente de j 
220, "A". Tratar com Dr. Cam:-

sala quario cozinha banheiro cho. Tel. 245-0984j;u 2310253.
área 350,00 Rua Manoel P». | IOJA NA PENHA - Alugo 5mt

reira da Costa 174 Tauá llh
do Governador.

COCOTA e DENDÊ - Casa de |
vila e apt. 2 qts. 350 - 450,00
c'1 mês adiant. (sem fiador). i
Inf. hoje, domingo, 7 às 19hs. j
R. Carioca, 55 (forneço bons i
fiadores p/outros). 221-1449.

GOVERNADOR"' 
"~"Bãn"c"áric,~ 

,
Aluga-se apt. grande c/ 3 qts., \
sala, varanda, etc. Ver à Av. j
Ilha das Enxadas 538/201. -
Chaves no n9 521.

IlHA GOVERNADOR - Casa. jAluga Jardim .Guanabara, próx. ;
laie Clube, fam. de trato, am- j
pio salão, 3 qtos. escrt. c/ent. j
independente, gar. lavand. ¦
deps. empr.-g. i.^OO »t <í 1»
taxes. R. Ituá, 1429. Cnaves
no 1-113 ao lado c/Constontino, j
Trat. dias ú;ei-, 10 !2hot. Di

x 4 Rua José Maria nP 9-3.
Chaves 54-B. Apear Aimoré,
20. Aluguel 170.00. Tel
2248199. Jijlic 

LOJA - Aluga-se Rua Piauí, 94,
a Iratar teL. 261-1202.

lOJA-PENHAr -'.- AIubo .ampla
lojínha c/40m2 e mais peq.
deporto ,_u res. Av. N. S. Pe-
nha, 517-A. Alua. 1,5 s/m. Tri.
TUDIMOVEIS. Rua Ibiapina,
193. Tel._230.2399. CRECI 751.

MEIER - Al", lojas a Rua Baldrá.
co. 15-D e 15-E. ch. na sapafe-
ria, onde trate.

MEIER — Aluga-se loja Rua for-
res S.brinho, 96-C. Tratar
281-0597

MEIER - R. Joaquim Méier, 578
loia B alugo qualciu.r ramo CrS
250. Chaves ap. 301. Trat. Av.

V,-.rqss, 290 2° and.

demingo. R. Car'oca
221-1449. Indi-.o b.n
cutres ICO.i.

Diniz, 561. Tratar R. Maria Frei-
ta-„ 129 io and.

LEOPOLDINA
ALUGO - Aptos. I e 2 qts.

s. c. b. Ver c/o porteiro. Tra-
tar na Corretora Vülaça pelo

tc-l. 2248196 ou 224-7594.

PENHA Alugo aparto. n° ..
204 da Av. N. S. da Penha
n° 266 - Tratar n.. Rua Mé-
xico n9 70, sala 609 - BRASI-
LUSA - J. D. S. - CRECI n?
1 752.

PENHA"-"Aiugõ apto." 102 à R.
Cintra, 129 - c, 2 qts., etc. , ....„,
Chaves no 201. Tratar: i «AMOS - CrS 650,00 casa qde.
222-1479 psub. locação cu resid. c<'1

7—| mes idiant. (sem fiador)
?21-'9.t9 heje e demingo 7
às 7 Hs. R. Câricca, 55 scb.
Ind**" bens fsderes o- :utros.

RAMOS - RTL-CpIrdTnâ R-qo.
] 64 fds. c/l. Btse CrS 352,00.

Chsves no loca'

Corinto t-l. 265-2822.
i IlHA DO GOVERNADOR - Alu-

ga.se 1 caia de quarto e sala.
¦ Rua Princesa, 376. Praia Dendê.

IlHA PAQUETA' - Procuro pa-
ra alugar cas* mobiliada na
Ilha de Paquetá meses da ja-
neiro e fevereiro — Minimo de
sala e três quartos. Telefonar
marcando visita p/ 258-2059.

PAQUETA - Aluqo 1 ano cas»
4 qls. 2 sls. 2 bhs. e depen-
dências. Pinheiro Freire 14
397-0062.

'sem

7 hs. ,
55 scb
f:sdr__

PENHA - Alugo casa 1" ql9, sa-
Ia, banh., coz. área — R. Mara-
gogi, 118 tel: 243-7356.

PENHA — Aluqa-se apto. si.,
qto., eoz., banh., preferência
casal s/ filhos. R. Paul Muller,
425 ap. 101.

n.

131. .Sola, 2 qts., coz., banh,
área serv. Alug. CrS 330,00
mais taxas. Ch.ves ap. 101 fds.
p. f. Da. Walquiria. Tret. Lown-
des Sons. Av. Pres. Varqns, 290- 29 and. Tel. 223-9525 -
CRECI_J_5.__

24 DE'MAIO- Ap,-".-^.:
500,00. Casa de fundos 300,00
c/ dep. 1 mês sem fiador
í224:8362). Inf. hoje e dominqo
R. Carioca, 55 sob. Ofereço

^flfl-Jorcs p/ ou'ras.

Casas e Terrenos

c.sa S5-
Ia quarto cozinha e áreas, R.
Jaguaribe, 121 próximo Henrl-
que Braga^

CASA — Alugo c/saía 2 quartos
quintal, tudo grande — Rua
Emilio dc Menezes 270 esq.
c/ Av. Suburbana. Piedade.

CASA r- A'üo*a-ã" Cr"$ 4Í0.: 2 \
quart. sala gás de rua entrada
de carro jard m qutvfa., Trav.
José Bonifácio nP ál — Tel.
231-1504. Sr. Andrade.

CrS 250

ALUGA-SE apts. de um e dois
quarto e demais dependên-
cias sendo que o 19 a casal
s/ filhos. Rua Artur Imbasüi,
75 -_Pcnha.

AIUGA.SE - Ramos — Apto.
único no prédio, 2 qts., sl-,

I coz., banh., varanda, sinteco,
| muita agua, Rua Felisbelu
j Freire n° 530 - Condução na
j porta.^

ALUGAMOS dlveric» eparumen.
; tes, cem sale, 2 

' 
quarto,,

dependências em bem estaao,
} Rua Eng. Coriolano Góís, 51
| - Penha - Aluguel Cr$ 280,00.
| Ver zeladora Magnolia, — Tra-

tar LIDER Imob. R. Siq. Cam-
pos. B0 - Loja, CRECI 1655.

ÀLUGÀ-SE"-" Ápro. 
"s/ 

com 2
q'<z_. grandes, 2 banhs. mais
dep. Trai. na General Galie-
ne, apt. 303. Chave 103. Bon-
sucesto.

ÁLUGA-SE

Rua Cardoso da Mor
2B-,30I — Bonsucesso. -,

RUA DONA LIDÍÃ, 95 c. 1
V*randa, saia. ato., bh., ccz., }
Chàvc-s no n9 99. ANSA - Av. !
Pres. Antôn:p C2ri;s, 615 -- i
29 p_vto. Te>'. 242-:3i4 ou !
252-11236,

RAMOS - AÍuga-se apto. 2 qts.,
sala, coz. e banh. c/ sinteko.
R. Bcrreircs, 1083 n-y. 301.

RAMOS - 
"Aluga-se 

- Apto. 102 !
Rua Emilio Za.uar, 67 — Qíc. í

sala, dep. Chaves local. Tel.
242-3373 - 252-9619 - CRECI i
3117.

RAMOS-Aluga-se - Apto. 606 RAMOS - Alugo ovsa 2 qtos.,
Rua Car__.o do Mora.s, 118, i 2 salas, família s/enancas. Cri-

2 qtes. va.a, dep. Chaves t) i 350,00. Rua André Pintn, 53-F
porrelro Te!. 242-3373 — - Traiar R. Leopoldina R_-go,
252-9619 - CliECI 3U7. ] IfA.

RAMOS -"Aluga-se apto. 505 RAMOS _ Alugo casa casal, sa-
Rua Cardoso de Mc-i-iis, 477, | '?, quarto, sjnteco,_d.p^ grsn

RAMOS — Aluga-se sala, quar- j
to, cozinha e banheiro. Rua ;
Or. Noguchi, 183 JTrS 260,00.,

RESIDÊNCIA c/garage var. 2 |
ats., 2 sis., cop. coz. separada '

banh. compl. em cor etc. Alu- ;
guel 480,00 Rua Almirante In- I
gras, 426 esq. Est. Quiíunqo,
Vila da Penha. Pede-se fiador.
N. Absalão CRECI 1035 - Av.
Nova lork, 71 - Tel. 260-7323.

2 qícs. sala, dep. Chv. pc^te.-
ro. Tel. 242-3373 - 252-9619
- C.ECI 3117^

RAMOS - Aluga-se epto. Rua
Dr. Noguchi, 303. Chaves em
baixo. Aluguel C.-5 300,00 msis
taxas. Tratar cem pro;ur£.dor
Dr. Smões de rar.a à Rua A'-
cindo Guanebíra, 17 saia 6i0.
Tel. 252-3324.

RAMOS PRAIA - Alugo apto. I VISTA ALEGRE

de, só o próprio. Rua Dr. No-
guchi, 93.

RAMOS — Aluga-se uma casa
ou vt-nde-se á Rua Conselheiro
Ribas n? 34.

RUA T'2. Maurício Medeiros, 17,
esq. R. Áurea, casa c/2 qts.
2 salas banh. coz. cepa o peq.

RIBEIRA 3 q, salão, varan.,
copa, coz., 2 banh., depend.
auintal e jardim. 900,00. Rua
Fofnandes da Fonseca, 105 —
Iratar Tel 24e-7520 ou no lo-
cal.

Lojos, Escritórios
e Consultórios

ALUGA-SE loia e sobrado! R.
Haddock lobo, 128. Tratar dia-
rjameníedas 9 ás 10 jior;s.

ATENÇÃO - Tijuca~~Alüqo~s_-
ia de frente p/ comércio, c/
telefone. Ótimo ponto. Vrr R.
Haddock lobo, 79 s/101. Ini. !
224.7970 - 224-7360.

AlUGA-SE Loia D, da Rua'.Gra".
ná. 76. Aluguel CrS 400.C0
s/luvai; Chaves loja A. Tratar
252-8634. ,

ALUGA-SE uma loja tem for-
ça e íuz. Tratar Rua Ana Né
ri. 1646. Rocha.

ALUGO pequena loja prox, Cpo.
S. Cristóvão. Rua Bela. 51-A.
Chaves ao lado no 51. Pa-
ra aualquer negocio.

ABOLIÇÃO LOJA - Aluga-sc
Rua da Aboücão, 616-A — pró-
ximo ao Largo da Abolição.
Tr,it?r no sobrado. Tel.
249-6621

Pres.
MADUREIRA - Alugo duas lo-

jas em conjunto ou separada-
menle. Rua João Vicente n?
177, loia a 183.

MADUREIRA - Aluga-se dos
salões com 400m2 cada, cem !
seis banh,iros Coda. Melhcr Io. í
cal ds Madureira, por cima do :
Hermes Macedo. Ver Edgard ,

, Romero, 415, com o vi_ia (Au-
j guito). Contrato 5 anes, 10 sa- j' lãrios cada. Tratar Rua Carvalho I

:!e Scusa, 247 - 59 andar (cem I
j Sr. Jorge) - Te le fones

390-5690, 390-2127 c 390-1671
d.,s 8 às 12,30 ou 17 horas em .

I diante.
NEGOCIO URGENTE - Loia j
passa-:« contrato em ótimo '
pento. R. Carvalho Alvim, ;
333-C. Esq. R. Uruguai — Sr. [
João,

OLARIA : - Áiügõ g"dê7~jõrâ :
ponto ótimo. Serve p/qualnuer
ramo. Sem Iuv.y:. R. Delfim !
Carlos n9 194 B. esq. R. Ura. ;
nos. Alug. 300 (fiador). Inf. c/ i
MONGICA. R. Cerd. Moral., i
111 s/203. Bons. tel. 230-6098 :

_CRECI_249ó__
ÓTIMA sala no Méier. Ver à í

Pua lucidio lago, 9| s' 410.
Tratar Pres. Varoas, 542 gr.
1613. Tel. 243-3113. '

Almir. Ary Pa.-re'ra, 485' Ntollno.
ROCHA - Loja aluga-se ótima
p' bar deposito R. Gravalai
39B esq. Sarandi ver no local°__2".--_'2!_,23?_2ri4.

ROCHA - Alugo 2 loias gran-
dos à R. Ana Neri, 1472 A e
B, s/ 1 de esquina. Tr. Telf.
226J664. _

SALAS, alugam-se com direito
bo uto do telefone, para re-
sidêncía ou comércio, Rua B-i-
rão de Iguatemi, 43 junto da
Praça da BandeVa.

SAO CRISTÓVÃO -Alugamos
excelente salt» à Av. do Exerci-
to, 13/203, c/br.nh. privativo,
corredor, etc. Chaves c/ptrtfilro
e tratar na IMOBILIÁRIA SA-
GRES ITDA. Av. Alte. Barroso,
22/606. Tcl. 23 1-0322 e
224-0038. CRECIJ238. (C

SALA --"C_m"57m2""e. bãnhTrn-
terno, a!upa-se em V:cente d^
Carvalho. Tratar com proprietá-
jiojel. 391.4513. Sr. Antunes.
SALAS — Passo contrato. Todas

de frenle. 29 e 39 andar. Pen-
to altamente comereral. Rua
General Rora 913 sala- 205 Ga.
leria ^írapuama,

SALAS — Alugam-se cem direito
ao uso d~> telefone, p.a*a escri-
tório, oficina, etc. na Rua do
Matoso n9 51 sobr?.

S FRANCISCO XAVIER -"">r.n-
to estará*.. Loja c/fobrchja.
Ver n? 929 loia M. Chives l_-
toria Esport. mesmo prédio —
Tratar- 242.8547 - 222-3352

SAENS PENA - 
'Alugo "oiimã

sala c/ vaqa q-ragem, banh.
oriv. bem ecracão da praça.
Ver e tratar Rua Conde Bon
fim, 370, sala 616. T,|.; ...
269-21-'4 SHELTON IMOBILIA
RIA LTDA.

TIJUCA — Alugamos oxc, loia
com b?nh. priv., ólimr' p.^nírt
comerciai à Rua Conde dc Bon-
fim 177 Loia "O". Chaves na
loia "O". Tratar IMOBILIÁRIA
SAGRES LTDA. Av. Almte. Bar.
roto 22 - sala 606. Tel.
224 0038 e 231-0322. CRECI
1238. (C

TPIUNIÃO - 
"l. 

COMERCIAL
Alug. !í. Lucid'o Lago, 96 ót"-
mas salas, recém pint. Chaves
porl. Trater Pres. V rqcs. 542
and. 59 243-5618 CRECI 202 !C

TIJUCA - Aluqa-se bonita S3-
Ia de frnt? com banheiro p/"«critório. R. Conde de Bon
fim. 10, s/ 416. Chavos antÇ
207.

ALUGA-SE à Av. Cidade de li-
nv, 192 39 o 59 pavimentes
com 700ni2 para comercio e
Industria. Ver com o zelador
c tr-ur no Largo da Carioca
5 - Societária de Ordem de
Penitência, Sr. Jorqe.

ALUGA-SE - Uma íoja cem ra-
mo de camísaria. Ver e tretar
¦a Rua São Luir Gonzaga n9
TJ36-A — São Cristóvão.

Sr- ! ÃÍUGA-SE Casa para pensão
6 qusrtos 1 salão. Aluquel Cr$
400,00. Rua Pontes Correia, 44 i OLARIA
fundos. Tijuce.

CORDOVIL — R. Anigulrã, 
"Í9Ó

— Aluga-se Oficina Mecânica
p/ auto c/ 2 elevadores e fer-
ramon tas ou p/ empresa de
táxi — Ver no local — Tratar
R. Buenos Aires, 247 - sob -
Tel. 224.7594.

Brasil. 1 000:,,'.', cisterna 5 003
Its. o forca ligada. Ver na Rua
Pirangi n9 230. Tol. 390-15.0.

G3IPÂO - BsnCca « Av.
Suburbana, 757 esq. R, 0r.
Odilcn Benóvolo, 20 - pró-
ximo à G.llefc, aluga-se ótimo
galpão c/estrutura m e ta I ic a
nova, área coberta 407m2, ter-
reno "'OOnrô, -rim eterit., insta-
ijções, telefone. Ver local
acima e tratar na R. Carmo, 33
gr. 60-4. Tels: 242-1712 e
242-4792.

ÍLHA GOVERNADOR - Ãluga-se
galpão a Rua Fernandes Fonse-
ca 156-C Traiar no local.

GIORIA - Passo contrato loia
de medas, gde. movimento,
c cu s cstcQue. Tratíir no Io-
cal. R. Glória 268 loja D. Bert
Medas. Sr. Gilberto.

LCJA — Comercial, 5 portas, es-
quina Rua Alexandre Catazts,
(0. Chaves na quitanda. Tel.:
248 6907 -_ 500.00. _

LOJA grd. Bar. Ret. Áíuga-sí
R. Carolina Machado 976 — O.
Cruz. Chav. inf. ao lado far.
ou tel..- 249-0050. Batista.

PASS A.S E 1 feto cu aceilo .
sócio p/motivo de acumulo de
tr.-bflho. R. V scende Rio B:c,
45. Te'. 252-C633.

INDÚSTRIAS

Alg. galpão e/450m2
cimentado. 2 banhs. Pa'a dc-
posto cu indústria ólimo Iccal,

à Rua João Silva, 26. Tratar
tcl. 260-9913 - 224-0038 a
231-0322 IMOBILIÁRIA SA-
G,E5 LTCA. CRECI 1238. [C

SUBSOLO 660 M2 - Olimo para
depósito, frig. otc. Aluga-sc,
ver no local R. Ann.' Cavalcan-
10, 41 - Tel. 226 7371 - Vi-
cente.

TRAPICHE — Rua São Cristóvão
545, aluga-se. Arca útil apro-
ximada 450m2, talha elétrica
rolante, telefone etc. Tratar
2310051, das 10 ás 12 horas.
Chaves cem Snr. Manoel, Rua
Frclick. 31.

Grande Loja
Madureira

Aluga-se ou vonefe-se área:
600 m2. Frente p/ 2 ruas, c/

AIUGO para depósito ou indús- | entrada" p! carros, força, luz
tria à R. São :s Gonzai
576 ciia grande com ferça e I e telef. Na Estr.

Tel. 390-6915
Portelo, 218

Sr. Júlio.

_ggBBSgggggBW^gg^BHWMgWBTOj

CLASSIFICADOS DO
ESTADO DO RIO

quintal. Chaves favor vi_inha Ãni #*"*"« 7~A i"
casa 15. Tratar tel, 222-587-1. , 

AlUGA-SE sob. esq c/ 3 salas
p/ consultório medico ou tnd.

NITERÓI E
SÃO GONÇALO

Quintino 500 c/gar.
f:ng. Dentro 1 mês adiant. s/fi-
.¦dor. Dias da Cruz 336 Méier
até 19 h. Dou fiadores p/ou-
tros.

AIUOO - Casa peq. qto. coz, i COELHO NETÒT Alugo do es-
banh, area p/casal ou pessoa

Rua Ferraz 55 c/7. Casca-

Apto. 2 qtos. sl.
coz. o depend. Rua Jcana Fon-
toura, 120-F. Fiador prepretá-
rio. Trat. c/ advogado. Alug. I
300. Bonsucesso.

ALUGA-SE quarto indeprn-.^ente I
a senhor à Rua Milton, 56 casa !
I. Ramos.

ALUGA-SE aptos, primeira To- !
cação de frente. Ver e tratar

lipo casa, 3 quartos, sala, co/.,
banh. totnpi. art.*,. Ver todes
dias. Rua Aragarças, <t6, fren-
té. 1 salário o meto.

VILA PENHA 
"- 

Aluga-se"otTm„
apt. 2 qts, sala, área, sint. eíc.
Aiug. 370. Ver Pça. Paulo Seíú-
bai, 82 ap. 201. Inf. CONFI-
ANCA Imob. Adm. CRE: I
J-423 - Tel. 24306Ü9 -
223-1509 - 223 0449.

dura. Tr. mesma rua 165 tel.
.'229-9943. alug, 200 s/taxes.
ALUGA-SE - Casa 

'de 
frent dc

quart. sal. cozin. banh. R.
_pbidos, 382^-Jondnhj;
ALUGA _lf"- Casai ». q. coí.

ban. in.-lependente. R. Dr Luis
_MJ!_5en- 205 ~ Piedade.
ÀLÜÒA.E - Casa de qüar7o.
síla e demais dependências.
Rua Perseverança, 11. A casal

. ííl- !}__¦--.
ALUGA-SE casa, 2 quartos,-saía

etc. o área, á Rua Silva Rego
n9 39, c/ 11 - Traiar local das i ENCANTADO
8 às 121).

ALUGA-SE casa: 2 qtos,; tala,
coz., banh. Rua Bráulio Muniz,
_3q7_-_Abolicão._

ALUGO 5Õ0 e tx. casa iardim,
vrda. s/ 2 q. b. e bx. grd. cz/
cop. q. emp. bn. emp. quinta!
Bairro Engenho Novo. Rua
Araújo Leitão nd 572.

ALUGO OU VENDOi Casa c/sl,
2 qts. banh. coz. var. e quinlal.
R. Pernambuco, 1144 - Encan-
tado. Tratar mesma rua n? 1142
c/4,

ÂLUGÒ - Marechal Hermes -
R. Sirici, 417 casa, sala, 3 qts.
deps. quintal. V. local Al. 300
mais taxas. T. 528551 - 5209B2

•._. QtECI 1294.-.Dr; Lisboa.
ALUGO casa, Mariela Reis, 9 -

2 quartas, sla., quintal, Tratar
Quitanda, 83-A. 59 and.
23,1.2207 - CREC[_3675.^ _

ALUGA-SE casa, 2 quarto-, 2""sa-
Ias, dep. Contrato de 1 ano,
com fiador. Trator no local. Rua
Sargento Valdemar Lim_r, 'tOO.
Turiar,ú.

ALUGA-SE uma casa á Rua Mar-
tíns Fontes, 135. Informações
Araújo Leitão, n9 393.

ALUGO casa — qto. sl, gde.
270,00 incluindo impostos casal
s/filhos pequenos. Desc. folha
ou f;ador. R. Joaguini Teixeira

J337_ c/ 2í_Osvaldo Cruz.
ALUGA-SE c/ peq. um casal sem
filhos. Trabalhe fora R. Ana
Qumlão. 5t2 Piedade.

ALUGA-SE caw è Rua Miguel
_Cervantes S86._
ÃIUÒÁ-SE confcrtSveí'câs_~dõis
ci,art;s seta, c. b. Rua Tacecatu

J57._R.:ha Miranda.
Àlüg'amos - Casa comi 2
íiuaffcs, sala, cozinha, b:r,h?.U
ro, área e qu'ntal. Ver Rua Má-
rio Brsga 144 - Chaves ao la-••'do. 'Tr. tar Rua da Assembléia,
38 .49 ..r.ciar. Tel. 231 0206
CRECI 738.

ALUGA-SE - Casa, pequena —
Cri 230,00. Rua Americana; 32
Cachambi. ,

ciuina grand2 terreno com
cjòlpão a Rua Macabú, junto
nP 119. Trat. 252-9542. Alug.
300.

CASA - Aluqa-se de quarto,, .,.._« At,v^ n
sala cozinha, do madeira, coisa ; 

AIUGO APTO. 2 qtos. sala coz
modesta. Tratar no bar. Rua Ar- |
quias Cordeiro 600-F. Méier. - i

CASCADURA -Alugo Rua Sou" j 
*v- N- S-CD,A PENHA, 271 ap.

to 106, casa 2 quartos, sala, | 302 ~ Sala',2 'í,s- °í"h9„
cl_pendcncias. Aluguel 450,00; c=z., área. CrS 400,00. Chaves
(desconto cm folha). Chaves no ' '", !o.al- A,NSA ~ Av. Pres.
n° 98 mesma rua. I í"10.".1? .Ç?.01 • _Ã 

~ 
?9 Pav

ENG. NÓVÒ" 
'- 

Alugo casa,
quarto, sala e depend. Rua Jo-
ic\\j'.m T'áv;ra, 1B.

— R. Angelina
alugo casa, 2 qtos. sl., co?. e
banh. 360,00 c/sinleco. Chave
no 46 me.ma rua,

ENGENHO DENTRO - Alugo
cas_, quarto, salai cozinha, | BONSUCESSO - HIGIENOPOLIS
copa, banheiro, 3C0,00, sem j „. ^luga

diariamente das 13 às 15 horas. VISTA ALEGRE - Alugo apar-
fitrada dó Itararé 134 Ramos. | tamenlo de fronte 2 quartos

ALUGO è.:R. Guatemala 19-A : !.al? de,pr si1n!íí° B»r>B«m. Rua
Penha amplo aplo. de frente ÒHhüHÈl "9 ?7b
com 2 quartos, sala (com sin- VILA DA PENHA - Aluga-se
teco), grande área. Tratar no ! ~ Apto. 409 — Rua Temas L-
local cem Sr. Gil. Pss, 739 -- 2 qt;s. sala, ris

banh. dep. garage R. Moziart 522
r.p.a. 201. Jardim América.

Te, 242-1314 ou 252-1236.
HIGIENOPOLIS -: Aluga-se ô

aparto. 303, da Av. dos Dem"-
cráüccs, 2Í11; de 2 qs., dtnu.i
depends. Aluguel CrJ 400,00,
Chaves ris ap. 2C2. Trnf-jr c,
M. COSiA - CRECI 2238. Ru.i
México, .i gr. 502. lei-,
221-3371 e 221-4064.

Chaves c/ perteiro - T
242-3373 - 25'_-9ól9 - CRECI
3117.

VILA DA PENHA - Alugo 
"ap,

205 Av. Olivrira Belo, 683, 2
q., s., c, b., tem sinteco novo.

VISTA ALEGRE A.ugo CrS 30C
- Aplo. 204. qto. sl. ccz.
banh. var. área. i-inteco. R. fe-
dro Teixeira, n9 338.

VISTA ALEGRE'- Aluga-se a?l .
c/ 2 qtos. ;a!a coz. banh. var. t
e Áre.i torios h;ns acaòto. Ia. I
muita oondúçío à perta, não j
falta ,íqua. Ver e tratar à Av,
Brás cie Pina, 2690.

Alugo cari
sal. 2 quarts. coz. cop. banh
gar. Ia. loc. 4C0 Hugo Baldes-
e a ri rie 374-A.

VllA DA PENHA - Aluga-se
casa de um quarto o dependên-
cias. Traiar Av. AAertti, 1193.

VILA DA PENHA - Alugo casa
de t|uar.j, sala, cozinha e ba-
nheiro. Rua Dr. Egiclic de A!-
meida, 105 — Iratar no local.

VIGÁRIO GERíl" -Aluga-se 2
casas, sala, qt., coz. e área.
Al. CrS 220,00 c,'laxas. Rua
Fernando da Cunha, 846.

VIGÁRIO GERAL Aluqa-so
casa de quarto e sala 180,00 ;— Kua Gregório de Matos, 170 >
casa 3.

VllA DA PENHA Alugo 
~qto7, 

!
banh., área - R. Engenheiro ¦
Alberto Rocha, 209 - CrS
200,00.

GOVERNADOR
E PAQUETÁ

limpa. R. Naèmia Nunes, 870.
Inf. cplo. 202^010^,!. __

ALUGO ótima saía no Ed, Bru-
ni -- Piedade. Rua Padre Nó-
brega n9 16. CrS 200,00. -
Trai. c' o porteiro.

AlUGA-SE lota c/ 90 m2"em
ótimo ponto ccmerc:al — Rua
Viúva Cláudio ná 362 — Ja-
caré c*ím o Sr. Carlos

ATENÇÃO - Ia. locação. AÍugo
sls., c/ esq. í!um„ sinteco,
banh. p.iv. R. Darkn Mates 295.
Chav. loia - 252-9367.

ALUGA SE grande loja comercia)
à Rua São Cristóvão, 733-A me-
lhor ponto do bairro c/ propri-
etári-..

ALUGO ótima sala, 
" 

WC, nn
L/rgo ds Penha. Av. N. S. Pe-
nha, 68 2C8. Ed. comerc. 23 sa-
I s_ fun von. Aluguel à_comb._

A RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 382
próximo Meier. Ótimas lojas
tratar tel, 254-1594 Dr. Bor-
nardo.

¦B________________MtBHaBB8at^^
NOVA IGUAÇU _ A PREDIAL i
MÉXICO LTDA aluga á Rua ]
Marechal Floriano Peixoto, 1480]
apto. 703 bl. B cem sal_, qusr-
to, ccz., banh., dep. emp., '
êrea. Ver no local o tratar Rua '¦
Francisco Serrador, 90 qr. 1101. í
Tel.' 252.1549, CRECI j-267. I

NOVA IGUAÇU - CrS TÕCLÕÕ
— Al; casa 1 q., %., coz., I
ônibus na porta. Rua Ermelln-
da, 24 — Miguel Couto.

OLINDA — Alugo apartamentos
e casas grandes e nevas — Rua
Paulo dc Melo, 670. Chave-,
no aplo. 103. Inf. tel. 228-1903.

ALUGA-SE ótimo qalpso c/ iirau i
200mi Ver local tratar'Pça.'

XV Novembro, 20 sala 412.
AV BRASIL, 12.277.~B - Aluga- j

se s/lcja c/ 26Cm2 c/ ferça {
p/ind. leve, cem., — Ver locai !
c Tcninho, Icja ao lado cu }
mzrcar__hcra. Tl. 268-2469.

AlUGA-SE à Av7 Além Parai-;
h.i. 408 — Higicnopclis. «/ t
.53m7. _ Trator c/ Carvalho

Tel.: 232-0647. Dos 14 os '
17 horas.- :-"

ALUGA-SE Ir'gafpãor 50m2, ,fe-1
chrdo rmis 1 quario juntos cu i
ieparadss. Rua Goiás, 10?8.

CALPAÒ - Aluga-se .O/indústrTc
c/área 750m2. CrS 2 OOO.CO j
msmaís. Tratar Imperial Adm. |
e Corretagem Lida. R. Paulc ¦
Ba-bcsa. 147 sl,-7. Tel. 42 60:9. !
C?ECI 276-RJ."GALPÃO 

- Àugam-s c 5,70
por 50,00m c/escrHÓrío na pir- ;
íe da frente girau nos fundes ;¦força e luz. Ver Rua Santo
Cristo, 175. ,3i-f Rua da As- I
sembléia, 38 49 andar. Tel. I
231-0226, CRECI 733.

GALPÃO EM" BOTAFOGO - |
Ótimo p,ra depósito mercado- j
r;as cu oficina. Fechado total- !
mente. Rua Assunção, 326 qal- j ¦
pão 4. Tratar Armando Rua j
Irhanqá, 15/401.

GALPÃO"- Aluga-se c/" 20x50 
!

c SOCni coberto cem ferça e ¦
íelefone ou vende-se as máqúl- |nas do marcenaria. Serve p/ j CENTRO — Passo-se con-
aepos,:o na Vila ch Penha. í 4r,4„ , t

__t ç Ângelo. Tel. 391-0659. 
,r,11° nov0 ~ Equipada p/

SAIÕES^W ;Alugo por ,240,00^ consfrl° i,ulom- c/ 2 °00m2
md. ou dep. c/ for- | e loia — Falar c/ Sr. José —

Luis Gonzaga. 867. j Telefone 232-0422.
12 às 17. Tratar:

Grantb loja
no Centro

Aluna-se loja com 350m
em edifício novo, tem forca
servindo paro indústria ou
comércio. Ver na Ru. do Ria-
cbuclo. 325. Chaves com o

porteiro. Tratar pelo 
242-40/0.

Negócio
Passa-se contrato novo, fé-

rias superior 60 000, bem
montada loja, motivo urnen-
te. Ver
rcã

c tratar Rui Tonele*
316-r. CRECI 1334.

Oficina

5Cm2 p/
ca. R. S.
Ver d u.
236 6019.

ALAMEDA - Excelente casa,
jardim, var., sl., 4 qts., atm.]
emb,, banh., copa-coz,, dep..
empr,, entr. p carro. Tratar no
local. Alameda São Boaventjra
N9 51. SS-,

ALUGO silas 1_. locação ótimo
ponto Rua Campo. Sales 188
esq. Mariz e Barros Tratar no
chaveiro.

R._»oria_ Reis, 104 4-F
ENGENHO NOVO 

""-"- 
Aluga-se

casa c/2 pav. a R. Raul Barro-
so, 73 - 2 s. 3 qtos. demais
dep. Chaves por favor n9 75.
Traiar Av. Rio Branco, I3B
29 lei. 224.1422 das 9 ás
11 ou_J4 às lóh.

GUADALUPE - Casa aluqa-se
3 qto., sala, saleta, cor., banh.,
área, varanda. R. Brlcio Filho,
182. Desc. cm folha ou fiador
proprietário. Tratar tel.
232-6246. Alceu. Sábado alé
12h. 380,00.

H. GÜRGEl"- Aluga-se cas"a^ 2
qls. sal, salt. cop. coz. qui.
en!. p/ca_ro_CrS 320__O. _

JACARÉ' - Ãíuga-so casa 2 s.
2 a. o demais dep. atúgual
350,00 - Ver R. Peçanha da
Silva, 408 c/6. Tratar 281-0597.

JACARÉ' - Áluoas-e casa 2 s
7. q. e demais dep. alugue1
350,00 - Ver R. Peçanha d.
Silva, 406 c^. Tratar 2Bl-0597_

MADUREIRA ::- -- Modesta casa
p/casal, 3 mocas ou rapazes,
c/l mes adiant. ieO.00 facili-
to. 224.8362. Inf. ho|e o
domingo ,R. Carioca, 55 sob.
Dou fiadores (221-1449.

MARIA DA GRAÇA -'¦ CrS
350,00 casa 2 gts. sala, etc. c/l
mês adiant. (sem fiador)
221-1449. Arranio f i ad ore s
p^outres c/l m6i adiant, (R.
Carioca, 55} hoje e domingo.

MEIER - Aluga-í.e próximo ò
natação, em 1 a. locação casa
c/ quarto, sala, dep. o quintal.
Aluguel CrS 340,00. Rua Eng.
Julião Castelo, 242, ver d« 2«.
a sábado.

MARECHAL HERMES - Aluga-le
casa. Rua Piiacáia, 524 c/ 2.,
sala, qts., coz, ele. Aluguei
Cr$ 2.0,00. fralor Silva Rabelo,
10 s/312.

Casas e Terrenos
apartamento com

I s. 2 q, quintal, lugar para 
"rro - à R. Manoel de Morais, ! ALUGA-SE casa C'm quario, sa-
h° 45. | Ia, cozinha, banh. completo «j

BONSUCESSO -"í.igien"ópoíi7-l _'£• 
U^:"'í 

í' . Amiz3dt!-
Alugo apto. frente 2 qtos. sala f ?„ 

~. -V,,a da Pmh°"
e dependi, empregada. Ver I ALUGO ca:a 4 cômodos. Cri
Rua Cambucá n9 135/401. Infs. I 2-1° <-' grande, 6 cômodos CrS
224-3595. ] 250. R. Goitá, 52B, pertinho

BONSUCESSO -~Aluga-s"e apto", j 
da_ Estação do Lucas;

frente, _. 2 q. dep. empregada, j ALUGA-SE casa qua, to, sala, co
Ver e Iratar R. Cardoso do Mo- , íinha, 180,00 e taxa. Rua Sil-
rais, 115'504. | va Carrão n9 4, Olaria, psrio

Cine Leopoldina.BONSUCESSO - Alugo ap. íte.
qt. s. sinteco, R. Guaraiuba
n9 36/202. Ônibus 310 saltar
R. S. Mariana, 100.

BRAS DE, PINA ,• - Aluge.se
apt9 3 qts. sla. varanda, gde.nrea, coz, banh. em cor o
depond, Av. Antenor Navarro
n9 80/201.

BONSUCESSO"- Alugo apto. 2
qts. sala, coí. banh. a Rua
Acapuva, 208/101. Base 400,00
chaves local. Traiar telefone:
222-5874. ___^

CORDOVIl - Alugo ótimos 
"ãp-

tos. de 2 e 3 quarios — pfntüra
nova - sinteco - próximo da
Av. Brasil — muita condução.

_Eslrada Porto Velho, 1036.
CORDOVIl _" Aluqa.se, pint.
c/ sinteko, R. Porto Carrero,
205 ap. 101 sala, 2 qts.. cozha.,
banh9, área. CrS 400.00. Ver
local. Trat. Av. Pres. Vargas,
5°0 s/ 1407. Tel.: 243-1296. -
£Rf:CI 3084.

HÍGIENOPOIÍS -Aluga-se ep,
com 2 quertos, sala. cozinha
banh. e área. Rua Alari, 209
ap. S/101. Chaves 203. Aluguel
100,00 e mais taxas,

OlARIA - Aluqo amplo aparto,
t/casa, 2 qls. sl, coz. bh?.
área, Rua Silva e Souza 67 C/2
apt. 201. Alug. 450. Inf. IUDI-
MOVEIS. Ruí Ibiapina, 193. II.
230 2399'. CRECI 751.

AlUGA-SE CASA - Sl. 2 q's.
cozinha, banheiro. Aluguei j
350,00 mais taxas. Ver e trat?,
R. Guerimi, 105 - Pç.. d 3
Carmo. Hoie de 8 às 12 horas. ;
Tel. 229-6690. _

ABC IMÓVEIS aluga casa Tííio
rari, 167, selão, 2 «ts, c.pa-c--
za., banP, quintal, Cnavr.s vlzi- |
nho fundos. Tratar México |
119/502 - Tel. 242-2794 - !
CRECI 188-t. I

ÀLUGA.SE uma casa a~R, Mon
donza n? 93 Vila da Pei-ha.
Junto a Estr. Quitunqo.

ALUGA-SE casa com 2 quarto; ;
e dependências. Rua Ubiratã |
431 Higienopolis,

ALUGA-SE casa a Rua José Maria j173 c/l quarto, sala, cozinha, jbanheiro. Entrada p/carro. Pe I
nha.

ALUGA-SE casa c/qto. sla. coz.
banh. u área a casal idoso ou
2 senhoras dr respeito. Pua Pi- '
riá, 211 Brás do Pina.

ALUGA-SE casa c/3 qtos. sl. coz. i
banh. quinlal 370 00 R. Iriielu
Acioli 291 Penha. P. do Carm-, '
Entrar R, Mons, Pi/zarro,

ALUGA-SE casa 
"c/ 

sala* •- ?
qlos. co/inh.1 banheiro. Run dr. |
Justiça 113. V. Penha,

ALUGA-SE" 
"casa 

c' sala - 2
qtos. oezinha banheiro. Rua da I
Justiça 113. V. Ponha.

ALUGA-SE - Salas R.. Dias d.
Cruz. 762. Aluguel i 40 - 150
- 160 - 170 ~ Tel. 229-9976.
Abreu. CRECI 1304.

ATENÇÃO - leias, Císcadura,
pasirj centrato der duas, no
Cenlro Cimerclal deste otlmo
ba:.'.o, motivo pequenas para
msu negócio; estão tm exco-
lente ponlo. Ver e tretar em
ORAINDO IUIZ IMÓVEIS
CRECI 740. Av. Ernani Cf.r-
dose, 71 grupo 408. Io'..
229-9657. Cascadura.

ade o lojas
i partir 160 mensais,
nha 279. Aluga-se

CRECI 284. __
Aluga-se S/2C9 e 403

ALUGO á Ru,i Cambaúba 1582
2 ^ptos. sendo 1 de frente c/
2 qtos, dep, cempl. e outro
d? cobertura com ótimas d^p.

; e a-eas. Chav; s na Rua ttau
ir,.. Tratar Av. Rio Branco"9 :¦ 1E09 Jel. 243-9575.

ALUGO _pto. ia. locação 2 qts,
sala dep. compl. empr, a Rua
Gregorlo Castro du Morais nP
1088. Vor no local. Traiar Av.
Rio Branco 39 s/1809 - Tol.
243-9575.

APARTAMENTO - Aluga-se c:"m
2 gíc;. sala e dep. Rua Berna,

„. ,.n 
Guaral3u-,.AllJ9u=l C[$ 

|r:ATENÇAO . -- :Piéd
4C0,CO g taxas. Nao tem cen d.

ALUGA-SE - 1 quarto - rapa-
zes. Rua Comendador Baitss
n9 529 Ilha do Gcve-nardor.
Bananal.

APA1TAMENTO"-"""2""qT""sãfãõ;
ban. arul teto garage dentro
Praia Ribeira. Aluguel 500 mais
t.ixflr. Rua louronço Veiga 40
BI. 9 ap. 202 Chaves no 102

Tratar prop. R. Glória n9
318/403.

AIUGA.SE 2 aptos. ,2 quartos jsala banh. em cor coz. e érea.
Preço 450,00 incluindo taxas* }
R. Justo Jnnsen Ferreira 101
porto df\ Igreia São José do ]Operário Guarabu. Ilha.

ALUGA-SE — Apto. qto, saia.
Rua Etnlvina dis Santos, 122

Próx. Pça. Jerusalém. Trat.
Tel. 2420385.

COCOTÁ' - Ótimo ãp. 2 q. s.
ccz. banhP, dep, emp. gar.
Aluquel 800 Iiq. contr. 1 ano.
R. Cap. Barbosa, 845/201. Cha.
ve= Estr. da Cacuia, 1279.
r.^__s. _

ESTRADA" DÒ DENDÊ,' 856,"_p.
201 c/ 2 qto:.. deps. e gara-
y.m, pintura nova Chaves ap,
101 - fundos. Tr. R, Conde
Bonfim, 370, sala 616. Tol.;

,260-2144 SHELIOM IMOBILIA
RIA ITDA.

GOVERNADOR ,." Alugo ótimos
aptÇi, fronte praia, Rrela Barão,
155 Pitangueiras 1 Tcl.
396-1804 o 2815513.

AlUGA-SE casa Rua Geneúna,
149. Cacuia - Ilha do Gover-

- nador. J

ICARAI — A'ug;:-se aparramento
á Rua G_v'ã.. Pelxeío, 238 -
Pt9 931, c:.m 3 quartos, 2 sj-
Ias, garagem e dttníci dep?^-
dências. Aluguel CrS 800,0-.
Chsves cem p:irtc;ro. Trst;r n_
Sua Busnrs Ares, W — 79 an
dar - Tel: 23 _3298.

iCÁRÁI - Alugo aptÇ 3 C|
garagem; novo. Ver Com.
Queirós. 37/703. Tratar 
258-8421 Rio.

NITERÓI _ Aluga-se o apt9 401
da Rua Gs..er.:! S.ívcstre fi;:hí-,
158. Ver no bca!. Tratar pre-
prietário . r. R3:ha - 2,3-3553.
Aluguel 550,00 mais ?n-.rgos.

NITERÓI" - Alugo «pto.:601- da
Praia de Icarai, 49 c/2 qtos,
dep. empr. todo de fie. gara
ge. Chsves no local. Tratar tel.
2424378 CRECI 1663.

NITERÓI — Treco prazo 5 anos
."pto. sala, saleta, 2 quartos,
dep. cemp. emp. a 5 minutos
praia e barras por um no Rio.
Tel. 396-2859.

SAO" GONÇALO - Alug, apto.
101 5!. qto. dem. dep. c' vaga
p/ carro. 220,00 desc. em lo
lha. R. Iguaçu. 53 chav. R.
César de Andrade, 203. Gnibuj
Niterói. Mutua, 104 — Salte.
na Praçlnha.

iÃO LOURENÇO -Hotel Fazen-
da Ramon. Qtos. aptos, allmen-
tação sadia, tefev., piscina con-
clucáo Parque. Inf. B a r r c, ,
26.. 8841. .

a togo

PETRÕPOLIS,
TERFSÓPOMS
E FRiBURGO

uqa-se
C/ 5 quartos. Para família de tratamento

empresa. Tel.: 226-3862.

Galpão Nova guacu
Aluga-se galpão sito em Nova

Iguaçu, na Rua Bernardino de Melo,
n.° 1081 - Ver no local - Chaves
c/gerente loja Ponto Frio. Aluguel
12 salários mínimos — Tratar fone:
252-5631 GB.

sem luva
Fim da
225-1461

APSA -i
- R. Silva Rabelo, 18 c/ sala,
banh. Chav. c/ pvt. Tratar
AUXILIADORA PREDIAL S.A. -
CRECI 253. Tv. Ouviri-r, 21 -
49 de 9/11 e I2/I7h». Tel.
242-6060.

BANGU - -Ak-cia-se a sai"
comercial 308, da Av/. Conego
de Vas..-n.elcs, 160 c/ banh-.,
s*n_es, florõss e s'nie-o. Ir.
l-ciciío, Chavei na wU, 30?.
Alurjuel. Cr$ 200,00. Tratar cl
M. COc.TA - C.ECI 2"38 -
Rua Méxi.-o, II qr. 502. Tel».
22l-4C.4_a 2j?l-337!.

BRAS"d"e PINA -Aluga-so uma
loja p/cor.iércio ná R. Naiá,
85 ern frente ao Colégio São
Paulo. Inform. no local ou tel.
230-3510.

CAMPINHO - AÍuçj'a-s'o uma lo-
ja c/35m2, Ponto para qualquer
neqótio. Rua Cândido Benlclo,
264-B. Tratar no local. CRECI

_S85.
CONJUNTO DE SAIAS' p/cín-
lültórlo cu curisi. Alugo ver ¦
à R. Ent). L-laiele StocLIer 13. 

'.

Tr,-tar Au, Brás de Pina, 130. ;
Tcl. 2303399 - 260-6886. Sr.
l.our»da.

CIRCULAR PENHA - AluBO-ie:
na Rua Comandante Aristides
Garnior, 116 - Loja B. Ver no
local, sábado e dominno. Tratar
Av. Graça Aranha, 145 ci. 702.
Tel.: 22-3742, aluciuül Cr$
300,00 mais taxas.

CAXIAS E
S. JOÃO DE MERITI
ALUGO OU VENDO casa de 6
cômodos. Ver das 9 áa 13 ho
ras no cenlro de S. J. de Mg-
rili. R. Serejipe n9 51.

CAXIAS - Quario na Av, Nilo
Peçanha, 1459. Tcl.: 230-3306.
Medoslo inri. com luz 110,00
adiantado. Ouho bém cirande.

SALAS COMERCIAIS, -"Aluno
duas separadas; ambas de fren-
te o com banheiro, eni Duque
do Caxias. 260-5011,

NOVA IGUAÇU
E NILÓPOLIS

CRS 
"Í6Í7Ò0 

casa r!" Mlr,-mdêT_
o aptos., N. Iguaçu (350,00) :
c/dep. I mês sem fiacloi. 1
224-8362. Inf. 7 Ss 7h-. R. Ca- 

'

rioca, 55 sob. Arranjo fiadores
prop. p/butroa,

NIIOPOUS - Casa, Ia. lo-.açác,
alugo 150, oul._ me >.:r 103, ;
ci dep. 2 meses R. Dt. Godói, '
575, lin. Ônibus M. Reis - St. I
AgoMin.

NILOPOLIS - Alugo apios. pin-
tados c/ 7 r|tos. e d^p. empr. 

'¦

na Av. Gel. Mcna Barreto 430.
Chaves no local. Tratar . . .
242-4378 Av. Rio Branco 135
s/812 - CRECI 1663.

ALUGA-SE - No Alto leresópo-
, Us, linda casa, centro grande

torrenoj temporadd. lnfor-
inações 241 6620.

AlUGO ap. Av. Feliclano Sodré,
SOO. S. 2 <!. ccz. 2 banh. tanq.
j. inv. 350,00 e cond. cu vdo.
Facll, 39.000. JerL 265-1584.

¦.IBURGO - Cônsqo - Aluqa-
3 !emp. ou a comb. sl., A qts.,

cepa-coz., 2 banh., qar., tei. I
y.í. 233-V26Í. 234-6197.

PETRÒPÒÍIS" - Aluga-se casa", j
Chaves Rua Itamaraty, 374. Tri. !
42-3170. Petrop. ou 246-5656.
Rio ç_ D. Nilza^

PETRÕPOLIS - Centro! Alugo [mob. tel, gel. ap. 51 R. João !
Pessoa, 40, s<_Up, 3 qto*.., !
-bps. ch. port. Tratar 224-3440
de 2a. a 6a. depois I4hs.

.'¦ETROPOLIS - Centro""-""Aluga". ,
se c/ 2 s, sslet.., 2 q, aím, |
emb., ban. azul dep. emp. Rufi
16 de Março, 39 apl. 3C1-B c, 

j

.-TRÒPOUS" - Cenlro. — Alu- I
ga-s_; ap. mobiliado conj. R. ;
Alencar Lima, 42, ap, 211.
Chavos com o porteiro,

i'fe.itÒPOLIS - Aluga-se~fipt9 ,
BalSo, 3 qts. dep. todo novo.
R. João P ssoa, 153, apt. 402

Inf. Rio: 223-0571.

PETRÕPOLIS",'- AI-9.--,: 
'p/ 

I 
P^\c°n,'*l° 

?* 
™^cr s/loia cia Av. Copaca-

100 caia Rua Santos DújWont .¦*"*' 80/' Fachacl;l Blmclcx, com vitrine frenle (le Rua.
n9 5?0; próximo rodoviar.a i Trat.T pessoalmente c/ Sr. Moyses.
dafronlij bispado, mobiliada c/
telefone. Centro bom terreno, '

sa|<-,r.. 7 qls. 2 bs. dep, empr.
Ver toc.il sab.i-do, demingo
segunda-feira, Tel.: 2257649 -
Rio. de 2a. a óa.-feira, das 8
às 12hs.

PETROPÕllS r- Veranelp, j
3- -'. 1, rér:;,G, carnaval, etc. •
Reserve iá i/apt. Cr$ 15 p/pes.
c/ piscinas, saunas, etc. (amb.
«nr-lal sol.) F. 249-9573.

TERESÓPOLIS -~CADI ADM.
IMÓVEIS aluga excelente casa 1
c/piscina, living, lareira, gran- !
do varanda envidraçada, 4 qts.2 b.inhs. - deps. -¦ entrôtla '
de carro, totalmente mobillada,
TV, telefone, etc. Rua Tocan- ,
tins, n9 1286 - Ver local Sr. I
Francisco. Traiar fone 232 4010.

tadera ue
POSTO 4 (QUENTE)

R. 7 de Setembro, 8a, s/loja 201.

LOJA E
Buenos Aires,

Aluga-se à Rua
condicionado, caixa

SOBRELOJA
29, com ar

forte e instalações próprias para bancos, finan-
teresópolis - Alto aluqo ap. íceiras ou similares. Tratar cl Sr. Antunes, das
lep.r^/.^b^in.: r1o!1" às '/,hs - Rua Buenos Aires,.29 - 1,
236 3139. dar - Tel. 221-2872 - Ramal 221.

TERESÓPOLIS - Aluga-se aparlÇ I
310, Rua Rui Barbosa, 209. Sala I
e quarto separados. C o m j
móveis. Chaves c/porteiro das j8 às 12 o das 15 as 19-horas, j
Traiar Rio - Tol. 2561746.

an-
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UTILIDADES E DECOR. • FINANÇAS E NEGÓCIOS • MÁQUINAS

UTILmAISES*
E DECORAÇÕES

MÓVEIS E
DECORAÇÕES
ÃRCÃ DE JACARANDÁ'/ - -

230,00 mm* redonda olésticj
290.00 cadeira 30,00 duplex ia-
carandá .4 pli. 750,00 carro
do chá 80,00 cama marcmeia
95,00 bicama p/colchão 150,00
mesa de jacarandá c/ tampo
do mármore ef 1,20 de diamc-
tro 250,00 e mesa c/o mármore
o tudo. João de mesa p/ frente
e lido sofé tampo de mármore
12O.00 as três c/mármoro o
tudo, cama reta Gonçalo Alves
55,00, camas estilo barroco, ca-
nus estilo luis XVI, ci
medalhão e palhinha duplex
Luii XVI, mo,a do cabeceiro,
penteadeira 350,00 estante ia-
carandá 570,00 sais Luis Felipo,
Impér.o, grupo estofado iaca*
randá, almofadas soltas sofá
« 2 poltronas 490,00 bioma
iacarandá linha reta 360, mesa
Pz telefone 85,00 os mosmos
móveis em vinhático ou coréia
tem 20% de descontos. Temos
a>nda colchão o r t o d 6 d i c o
280,00 console parede 80,00
banco de igreja jacarandá
160,00 bicama vinhático 195,00,
canapé 2 2 0,00, criado-mudo
215,00, moldura iac.-randá 110.
mesa jacarandá holandçsa, sol

iacarandá, abajour diversos pa-
drõas, tapetes em nylon ou
buclò a partir do 45,00 mini-
cômoda, mtni-sapateira metas
retangulares entalhadas e ou-
tros artigos nosso fabrico.
Grande fábrica vende P/
desocupar lugar. Esta fábrica
tem 2 entradas, uma pela R.
Crchambi, outra pela R. Hono-
rio, 1427. Diariamente até as
23 horas. Inclusive sábados
- Fones 281-8215 - 231-8233
_ 281-8195 - 229-4060. Não
temos filiais.

ATENÇÃO — Compramos móveis
armário» duplex dormitório» ar.
ca» e «ala» coloniais. Paga-se
bem - Tel. 22B-8229. 

ATENÇÃO — Compramos mó-
veis, «rmarios duplex, dormi-
tórios, arca» o sala» coloniais.
Paga-se bem. Tel. 2320111 -

ATENÇÃO - Compro moveis
usados, dormitório», »ala», ar-
mários duplex, colonial e pe-
cas avulsas. Tel. 248-0996. __

VENDO MOBÍLIA nuarlo e tala
Iacarandá moderna motivo via-
gem. Rua Cago Coutinho, 28
ap. 203. Laranieiras.

VENDE-SE quatro palnili diviso-
riot cm veneziana» da madeiro.
Praia do Flamengo, 100/602,
dai 9 ás 17 horas, a partir do
*cq u n d a •feira. ,

VENDE-SE armário duplex de
codro 3mx3m. Vor
a.-i.-lr-ir.-» j R.
228-9433. ___.

duplex
a partir do

Ibituruna, 27. Tcl.

ARCA JACARANDÁ' -
c vinhático a partir
meia elástica, ccnsoli
lar e oval 280, cam

Ccreicira
de 1E0,
retangu-

i diversas
120, bicamas Marauesas 220,
canepés 150, cadeiras ci palha
65, duplex 2, 3. 4, 5 e 6 porlas
jacarandá, cereieira e laquea-
dos, consoles, molduras, mini.
cômodas, estantes d.versas 550.
dormitórios luis XVI em iac?-
randa e hqueados, salas Luis
Felipe, colonial c outras, carro
de chá 95, grupos estoladçs
650. mesinha . lado de sota
es 3 ef mármore 120, c mtis
centenas de pecas avulsas.
Grande fábrica para desocupar
lugar vende ao público a preço
dc revenda. Rua Enes Filho,
188 - Tcl: 230-8619. Penha
Circular, aberto diariamente ate
20hs. inclusive aos sábados.
Domtnaos até J4hs.

ARCAS'DÉ"~JACARANDÁ', im-
buia, vinhático, de A, 3, 2 c
1 porta, 299, mesa elástica
console retangular, holandesa
259 cadeira de palhinha, 65
banco igreia 159, cama colo-
nial, Marquesa, casal, 229, mesa
cabeceira 99, cadeira de balín-
ee, 239, estante colonial, 219,
cama Marquesa dupla, sofá du-
p!o, console, 48, espelho, abat-
jour, tudo prento a entreca,
facilitamos o pagf mento. Ex-
posição d3 fábrica. Rua Volun-
tários -da Pátria, 416-A ao lado
do Mercado da Cobal, até 20
h-ras, ínc. sáhcd-

0E RARA OCASIÃO vendo ef
pouquíssimo uso grupo cstola-
do almof. soltas tecido outro
Maria Mole courvin, mesa ells-
1lce jacerandá ef tre*, cadeira»
c/ palha, sofá bicama, logo
mesinhas ef mármore, quarto
casal ef cama c/ gavetões, ei-
tanto. aba|ures, espelho doura-
do otc. Vale a pena. R. Ronald
Carvalho, 275 ap. 302.

ESCRIVANINHA c estantes cio
iacarandá, cadeira». Vendem-se.
Tol. 227-4642_-_Lúna.

ESTOFADOS cm couro o tecido.
Córrego Seco fábrica de mo
veis do Petrópolis vendo no' Rio a preço espetacular. Rua
Dias Ferreira 228-B Leblon. Tcl.
207-1026. Aberto diariamente
até 22 horas. Sábado até 18
horai._

EXPOSIÇÃO - Grande fabrica.
Tudo abaixo do proso, camas
holandesas iacarandá a partir
280,00. Mesa elástica, console,
retangular, 280,00, duplex 2, 3
4, 5, 6 a partir de 650,00 ca.
deira» mineiras, merques», me.
dalhão luis Felipe a partir d.
65,00, ercat 4 pt». 450,00, me.
sa de telefone 65,00, console
1, 2, 3 gaveta» 130,00. Finan-
ciamos ate 30 meses. Foira dt
Moveis Japuran. Rue Capitão
Resende 189, Meior (continua,
(ão da Rua Propicia). Aberto
diariamenle atá 20h». (Inclusive
sábados) domingos_até _2A.*,V

ESTOFADOS FINOS - 2 sofás
de 2,5m e 2 poltronas. 1 mesa
do centro linda. Avenida Bor.
ges do Medeiros, 3 265 apto.
B01_(Lagoal.

FEIRA DE MOVEIS na Zona Sul.
2 grandes fábrica» estofados e
móveis jacarandá lançam s/
modelos p/ 1973_e vendem dl-
retamente ao público em su-
perfeiracxposlcão. Preços in-
criveis, lançamentos exclusivos.
Grupo-> estofados clársicoi e
modorr.os em gobelim, cour-
vim, couro, 'ecido c/ aímof.
soltas o fixas. Mesas pi tefei-
cão (18 modelos) cadeiras ef
palha, tecido ele. Estante mo-
dulada c/ bar, buffet bicama
marquesa e reta, arca, íirqui-
nh<i, cômoda, cama c/¦ gave-
toes (inédita) camas clássicas,
jogos mesinhas c/ ou s/ már-
more, luminárias, sofo-cama,.
escrivaninha, molduras c/ cs-
pelho, abajures, oicama, mesa,
cadeiras e grupo estofado la-
queados. Acenamos rarteo de
crédito. Financiamos. Aproveite.
Vale a pena. Exposição e ven-
das. Av. Copacabana 5S3 5C
andar. Tel. 235-7328 das 9 is
21 hs. Também sáb. e domin-
gos. __

VENDE-SE luxuosa mobília
Iantar trabalhada. Ver Praia do
Flamengo, 274, com o porteiro
Sr. José. „„.___—

VENDE-SE mobília pau marfim
2 camas solteiro, 1 mesa cabe
ceíra, I banqueta o I cômoda
penteadeira. Rua Hilário Gou
voia, 74 arsto. 407

151
Ccndn

Copa-
eabj^-JéK_235JI02B,

VENDE-SE" arca iacarandá ef 3
portas o 3 gavetas - 350,00.
Mesa centro mármoro - V5.UU.
Repúblic^o^Pe_ruJ2_4_/?0J_-

VENDO — Faqueiro prata por
tuquosa - D. João V
peças, novo. Ver Rua
Itaguai,_l3 aplo. 701.

VENDO" - Estante cm iacarandá,
lapclo tab.ir.ov/ cinza, 3 mesas
centro iacarandá, c/marmoro.
Ver. Pres. Carlos de Campos.
137 ap. 306. Tel. 245-1689
Rcqina. ,

VENDE-SE 2 bronzes de Teixeira
Lopes. Pecas de museu. Tel.
248.5142.

VÉNDÒ — Sala dc iantar perfei-
to estado. Tratar Rua 24 dc
Maio, 394 apt. 303 - Riachue-
lo.

VENDO 5 iusTres, quadros a
óleo de pintores famosos c vá-
rias pecas do arte.
caba n9 277

Rua Soro-

VENDO - Sala de iantar Impe-
rio sala do visita c cama casal
e alqumas cadeiras avulsas etc.
R. Toneleros_43_apt1_102.

VENDO - Mesa em formica chi-
nesa e uma copai completa.
Tratar Rua Belfort Roxo, 231
apt? 1203 - Sábado o domin-
_____ —

VENDE-SE duas cadeiras trono
em carvalho antiga e quarto

ELNA MAO. COSTURA pottálll
250,00 e 1 Singer Itabv 400,00
Tr. sáb. domingo. Pr. Botafogo

_ 460_ap. J5I6,
FOGÕES - Vondo um com doli
bulões o oulro <|á» do rua. Ma*
lhor ofcrla .< Rua João l-.iliu-
»lno_2K

FÓGÒÊ5 NÕVÒ5 E USADOS -
6 boca» bu}ao o rua, cie luxo
o «tandard a partir do 90,00.
Av. Gomo» Freire, 547.

GELADEIRA- Nova» e usada»
tí querosene, a partir do 260,
rotlilnoa». Av. .Gomes Freire,
547 e a pfflZO.

GELADEIRA CÔNSUL de escrito'.
rio. Vendo urgente, melhor
oferta. T. 264-8267.

GELADEIRA GÍ", Í0 pés, bom
estado. 227-5333. R. Inválido».
33.

GELADEIRA FRÍGID«IRE 9,5 -
Na garantia, mod. 71, do 1.400
p/420. Aceito ofertas. Interior
em corai. Tel; 390-3878.

GELADEIRA — Consertos cm »ua
casa, pintura, borracha», fecho
gás, tcl. máquina reforma geral
— Refrigeração Cezillo. Tc!.
252-4230.

GELADEIRA FRIOIDAIRE 12 pés
modelo 72 do luxo. Televisão
23 pol. Vcnlilador 12 nol. ven-
do mot viagem R. Paissandu
406 ap. 103, .Fhmicngo.

GELADEIRA GE - ÍÒ pés, bran-
ca, em perfeito funcionamento,
vendo. Tcl. 225-4228. ,
GRAVADOR. AMPEX - 

" 
Impor-

lado, sami-profissional, 2 alto-
falantos c/ 20 tapes o apelre-
cho» para manutenção. Vdo.,
no ettado. Rua Bão. do Fia-
mengo. 4 opto. 1104 tel.: ...
225-0282._

MAQUINA DE; COSTURA Singer.
4 gavetas, motor e farol. Preço:
450 cruzeiros. Telef. 246-4820.

VENDE-SE uma geladeira semi-
nova marca Oratlomp. Rua do
Bltpo, 17. .

VENDO golid, GE amer. e
máquina Bemiix, 2646277.

VITROlINHAiiteroo P«tilll c?
rádio pratlcanienlo »/ uso ven.
ilo barato. R. Fig. Magalhãe»,
226 ap. B03, Copa.

VENDO — Toca cinco» oslmno
Philips e PflinflVOX. Akndi',
gravador Nallnnal. !ir. tinlllo.
leis. 226-2742 li 2.16-5437.

VENDOi~"-—Llnirola lalnlirnknn
Dominante. Rui da Malrll 46
ap. I0K

VENDO -- I maq. Irlcol Lanoflx
simples, perfeito estado ?!>0,00
Ver Caminho Mateus, 55. Pi.
lares. Infs. 749-2029. lidia.

VENDE-SE - Fogão Cosmrpolila
6 becas 2 lemos. Praia do
Flamengo, 378. Snr. Arlindo,

Eletrônica Riva
TV consertos cio rádios, te-

Icvisões, colocámos ontona*
para TV à cores. Atendemos
domingos e feriados. Visita
sem compromisso. Rosponsii-
vel Pedro Tel.: 265-9671.

antigo
257-701

e outras peças. Telef.

VENDO — Móveis quarto scltei-
ro, cama colchão, mestiha, uma
cadeira. Cafla-274 «Pto. 1201.

VENDE-SÊTodos os móveis que
quarnecem o apt. de alto luxo.
R. Domingos Ferreira, 106/1101
*~ Copa. ._ .

VENDO armário duplex 4 portas
novíssimo. Tcl. 232-1208 - R.
Corrêa Dulra, 119/712 - Jane-

TV Consertos
TEI. 230-5424

Atcndc-se no mesmo dia.
Serviço garantido por ex-tcc-
nicos Telofunken e PQ Colo-
rado. Também radiovilrolas.

te.

GRUPO ESTOFADO - Vende-se,
ecuro, vinho, extragrande, c/
mesa centro. 227-5333. Pref.
Azeveo Marques, 25-301.

VENDE-SE moveis usados quar-
to sala pecas avulsas M. 5.
Vcr.ntc 154-A. Gávea começa
ro -ÓC.UOÍ, __ .

VÉÍJDÊ-SE por hum mil cruzeiros
cama de casal luiz XV com
soumier e colchas no estrado
2 mesinhas e poltrona sem bra-
co. Tratar 225-41 01.

VENDO um par de tapetes Paks-
tan do resa. Rua Real Grandeza
358 casa 16/201.

MAQUINA DE IAVAR - Vende-
se urgente a 150,00. moderna
C defeito. Grando liauidação.
Av. G. Freire, 547 loia Cenlro._

PARTICULAR- - Vende ;2 
"te-

levisões, ótimo funcion. Dsso-
cupar lugar. Ac. oferta M«r»
quês Abrantes 77 apl. 26. —
Flamengo,

RADIOVITROLA - PÍlha o luz,
móveis e portátil. Grande Ü*

quidação. A parlir de 190,00.
Av. Gomes Freire, 547 • loja.

SONY. DECK K-7~mãdclo TC-160,
c/gravação automática. Sem
nenhum uso. CrS 2.200.00.
2378090.

STEREO PHILIPS; HOLANDÊS -
10 alto-falantes, gravador, am-
ptlfícador separado, móvel be-
lissimo. Custou 4.800. V/urgen-
te p/1.500. Ofertas tcl.
390-3878. Somente 3 no Brasil.

SANSUI - Mod. 2000 x 140
wat. AM-FM Multiplox na emb.
4.200 2a.-feira. Tel. 221-6092.
Orlando.

TV"PHÍÍCÓ 23 MOD. 71 - Dc
1 530 p/380. Outra GE 23 mod.

71, de 1.590 p'480, c/mesinha.
Fac. transp. Tel. 390-3878.

TV NOVA E USADA - E perfei-
to funcionamento a partir de
250,00 e a prajo. Urgente Av.
Gomes Freire, 547.'

TV Consertos

GRUPO ESTOFADO - luxo e
sofá-cama a parlir de 190
350. Grande liquid. á vista e
a orazo^GomcsJFrciro, 547.

GUARDA-ROUPA ei 4 portas
corrediças. Ver p/ manhã. Pra.
do Júnior, 231/608.

AltMÃRIOS EMBUTIDOS em cc-
dro a partir de CrS 300,00 m2.
Jacerandá ou formica CrS 450
m2. Dá-se referência a vista
ou a prazo, desc. de 5% a
30% a mais de 9m2. Av.
Suburbana, 1496 - Benf-cs.
(Vila União ci 33). Tcl.
261-9323 (recado).

ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Sob
medidas qualquer tipo melhor

preço da praça pela qualidade
referencias, serviço limpo, ra-

pidez, perfeição o garantia por
20 anos de profissão. Facilita-
»e. Tel, J35-1395 

- 249-7697.

ARMÁRIO iacarandá portas vi-
dro correr, p. biblioteca. Tcl.

227-5333. Prof. Azevedo Mar-
oues. 25-301.

CAMA FOWLER - Nova vende-
se CrS 400.00 - Fone 247-7456:

CAMA CASAI c/colchão !s/en-
costo é cama turcal butct,
mesa console, 1 cadeira. Ac.
oferta. Cstete 347 epto. 1130.
T. 245-.4997J

COMPRO móveis dormitórios,
peças avulsas. Fone: 252-0489,
242-4724. _________

CAMA DE SOLTEIRO cm cavin-
na. c/colchão. 1 sofá de vol-
coro branco de 2 luqaros e 1

mesa console simples c/ pá

palito e 2 cadeiras. Tel.i
255-2346.

GUARDA-ROUPA 4 p. 220, 3 p.
200. arm. coz. 60. cômoda 50.
sofanete Gel. novo 190. 3. Wa-
estro Francisco Braga, 396. Ver
c/ port. na garagem.

JACARANDÁ' - Cereieira e vi-
nháticc. Grande fábrica de
móveis com exposição e ven-
d.is d.retas ao público a preços
de revenda, mesas consoles e
elásticas, 280, cadeiras com pa-
lha império 65, canapés 2 lu-

gares 153, duplex - 2 - 3 -

5—5 pts. a partir de 650,
camas diversas 120, consoles
espelhos, bancos iqreja, grupos
estofados diversos a partir de
600,00, carros de chá, cômodas
arcas móveis de estilo L. XVI
barroco, Luis Felipe, aala em
azulejo e imensa variedade de
móveis avulsos. Rua Lobo
Júnior, 763 - Em frente ao
Distrito. Na descida do viaduto
da Av. Brasil. Diariamente até
20hs., inclusive sábados e
domingo» jté I4hs.

IINDO CONJUNTO de quarto
para menina ou mocinha com-

posto dc: 1 cama, 1 cômoda
c/ espelho e 5 qavetas, 1 pen- j
toadàíra o 1 mesa de cabe-
ccira. Av. Ataulfo etc Paiva ]
¦530-401. j

LIJUIDAÇAO - Sofá-cama j
Vendo urgente a 110,00. Av.
Gomes - Freire,: S47«."' |

LIQUIDAÇÃO — Dormitório de i
formica, completo. 980 mil. Av.
Gomes Freíre^^?^

MOVEIS coloniais - Vendo 2
mesas cabeceira, 1 mesa de
contro, 1 banco, 1 cadeira do
braços e 2 banquetas com ai-
mofadas de couro. Alguns au-
tenticos. Ver Av. Copacabana,

J2 apt- 1 ?°L
MÓVEIS CAMA MESA mármore

com 3 mts. estrado jacarandá
tudo melhor oferta, motivo
mudança Ver Ronald Carvalho

JM_apt:J02:_Tel1^37;6778:_
MOVEIS - Vendo sala jantar
dormitório poltronas enceradeí

VENDO — Cama antiga He fer-
ro e escrivaninha e cômoda.
Rua Santa Clara, 

"42 
apl9 401.

VENDO -"Grupo estofado sofá

4 lugares e 3 poltronas no

estado. CrS 500,00. Tc!.: ....

225-5807. -
VENDEM-SE móveis coloniais ¦

armário almofadado, 2 mesas

para lado de sofá, sendo uma

quadrada, uma redonda. 1 ca-
ma c/ eabecelr» Irabalhad» —

Av. Vise. Albuquerque 517 /
604. Das 10 em diante.

TVs PHILCO - Philips e GE 23
pok-g, e portátil com garantia
a partir de 230. R. Paulo Bar-
rato, 10 loja D. Botafogo.

ÍRANSOCÉANÍCO _ Rádio" Ze-
nith 11 faixas, Royal 7 000y,
novo. CrS 3 000,00. Tel.: o.smrv.
23B-126R I res nunca visto. 25p-0/Uo.

TELEVISÃO, GE^ 11" porl. Ame-! PERUCAS KANEKALON -
ric. 0;ima imagem. Av. Paulo

_Fron!im, 423, apto. 306.
TV. PHILCO

ANTENA PARA TV A CORES

Conserta-se ou instala-se
qualquer tipo cm sua residên-
cia. Orçamentos sem compro-
misso. Atende-se Iodos os
dias, domingos e feriados. Sr.
Messias ou Caio. 225-8-138 -

265-6304. C. NACIONAL

MODAS. ROUPAS
E JÓIAS
ATENCION BÒÜTlãÜE~- Com-

pre direto da fábrica e ganhe
dinreiro. Cintos do couros,
bolsas, sandálias, tamancos c
biioutcrias. Rua Santa Clara 33

__ sala 212. Tcl. 255-3309.
DIPLOMATA VENDE relógio cs-

porte cm ouro Cartier preço
excelente. Tcl. 235-0830. Tam-
bém roupas femininas lindas.

NÒIVA~~fraie completo, ven-
de-se maneq. 42. Rua Cana-
vieiras, 220/ 404 - Graiaú.
Ver na parte__da_manhã.

PERUCAS KANEKALON - A CrS
54. N. B.: a preço dc fábrica
confecção de Ia. (garenlia
total). Desc. e troca p/ rev. Rua
Gonçalves Dias, 89 ll. 206. Tel.
242-6761 Svma_Wt>dK.

PERUCAS~^"Kanel!alon e cabelo
nfciursl, p*eço pára revcndedO'

FILMADORA - Boll & Howoll
mper 8, zoom manual, com
tpol-llte a filmes vlrriem CrS

1 700,00, Tel.t 238-1268.
ORAVADOR prollsslonel vende.

te UHER r.jport. 4.000 com
micro Heiriiihonni preço . .

700,00 endereço. Redentor 20
epl. 301. Ipanema,

MAO. FOTOGRÁFICA -• Nikon
I", lente- 1:4 etlo|o couro na
embalagem. Absolutamente no-
vd píirlícitlar vende por «penas
Crt 4.900. Tol. 537.6993.

MINOX tf liilôinntro embutido
por 550 custam na loja 1 400.
Ver .i R, Senador Dantas, 71
Or. 1902 tel. 242-58B4.

NIKON - Nikomal F 1.1/4 obi.
iOinin • lei. 246-6871 pára-sol
e filtro AM o UV. R. Col.
Afonso Romano_74/204!

OPORTUNIDADE máq. 
~Exakíi

II A 12, Ido 300 mm, filtros,
filmadora Yaslilci fl mm, pro.
lotor Igma 0 min tudo 3.000,00
_ Tratar _247-4055;

OBJETIVAS NIKON - Zoom au-
Io 1:4,5 f: BOmin - 200mm au-
to 1:1,4 It SOntm auto 1:3,5 f-
211 mm. Todas praticamcnlo

jtovas. j-_27i_]3h
POLAROID, mod, J66, tire • re-

vela o retrato em I minuto.
Vor -i R. Senador Dantas, 71
Gr. 1902 lei. 242-5884.

PROJETOR BAÚER-" 8 e supor
modelo T 4 novo. Vendo

pela molhor olaria base CrS
500. Rua Amaral, 97.

RoIeY-fTÉX - Sem uso CrS ...
000. Panasonic K 7. Rádio

vcntlo. 237-2943.
VENDO" proiotor sonoro Boll
Wowell especial 16 mm.,
acordoon Scandali 80 bai-
xos. Tel. 249-5094.

VENDE-SE Mlnox Bcom proietor
original e acessórios Base:

500,00 Sr. GERD - 266-3539
após 18 horas. 

VENDO maquina de filmar Ka-
limar Reflex 86, «oom elétrico
ef acessórios. Fone 246-4352.

VENDO - Projetor Rolloi P8-SM.
Novo, máquina filmar — Halina
super 8 cm perfeito estado,
maquina Kodak Presstape -
8m/ super 8/16m. Tel.
232-2512.

FORMICA - Mosa 4 cad. 40 -
Sola gelo 40. aeladelra 350,
tapete 300, cama catai ameri-
cana c/colcha 250. — Copac.
441-1006 portaria.

GELADEIRA OÉ"-r- Mesa" forro
tampa semi cristal - Quad.
simples 2 cad. osc. Arvore
Natal plástico imporl. utonl.
do casa, R. F. Magalhães
771/209.

GELADEIRA, fÕCA-FIIA, etc,
por motivo viagem vonde-w
enceradeira, bar-eslanlo o
diversos movei*. Tratar Av,
Princesa Isabel, 300, Bloco B,
apl9 402._

HOJEE AMANHÃ fogão Wa'íiiq
Nordeste 2 golaclciras 2 máq.
lav. o iodos os móveis do apt.
306 da Av._Athint!ca, 514;

MESA COM 6 CADEIRAS, sofá",
üt cond., colchüo t\a água, cer-
nnho bebfti cadeira do balanço,
etc. Flq. Magalhães. 470/1003.
235-7887.

MOVEIS USADOS - Vendo p/
desocupar lugar. Guard.woupa
de solteiro p/100 cruzoires,
cama do casal c/colchão do
mota, cama de r.olteiro C/cot*
chão, escrivaninhas p/oscrlto*
rio, tapetes, cortinas, mesas e
cadeiras. Peças avülios* :efA.
Rua Santana, 73/501. Dou
cadeiras.  ,

DIVERSOS

23

VENDE-SE - 1 i:qo dc surmer
P 2 poltronas completamenle
novas. Ver á RuJ Maia Lacerda,
685, ef Dna. Leonor, ap. 102.
Preço baratissimo.

VENDE-SÉ uma mesa redonda,
4 cadeirhs, um sofá. Telefone

J?46-6893.
VÉNDE-SE — Colchão Anatom

_novo 1,60x1,20. T. 287-0528. _
VENDO — Alguns móveis. Av.

N S de Copacabana, 876/505.
Fone 256-2423.

P. mcd. 70 -
Vendo 450,00 Rua Sto. Elias,
202 ef 14. Rocha Miranda. Tel.:
390-6191. Araújo.

I TV SONY 9' na embalagem -
I 900,00. Rádio GE grande AM

TM 5 faixas - 350,00. i ., .,;
_ I PERUCAS - Kanekalon — Va.

| rios modelos, direlo da fábr

lm-

portadas vista em prop. na TV
e nas mais lindas artistas. V.
S. encontra a CrS 55 (preço
total). R. Uruguaiana, 86 s. 412.
Tel. 22I-0B33 - Crád. na hora.

PERUCAS KANEKALON 50,00
atacado. Venclss a varejo,
Siqueira Campos 43;431
tro comercial

Rua
Cen-

Copacabana.

VÍNDE-SE uma sala colonial -

Rua Silveira Marlins, 122/10-
— Catcte. „

VITRAUX FRANCÊS -

Vende-se um colorido.
Tralar c/D. Maria Bra-

ga, Rua Ramon Franco,
63. Tel. 226-3682.

Domngcs Ferreira 192/601
15 as 19 h.

ATENÇAO - Compro anligui-
dadas, pratas, cristais, biscuits,
móveis, quadros, tapetes, bren-
ze, lustres, moedfrs, etc. — Tcl.
221-9260 ou 255-1373,

ANTIGÜIDADES - Vendo Ia.
cômoda em jacarandá estilo re*
nascença em perfeito estado.
2a. Grade anliga em bronzo
trabalhado (150 anos) C/240M
perfeito estado, tcl: 246-7197
— Dna._Cecilia:  _________

Á. 
"MÁRMORES 

estrang. lindas
cores rosa pcríug. verde grego
carsra p. móveis de alio lux.
ou banca p. lavater. e mesas,
Colcca-se mármor. em geral.
45-7656 até 21 hs.

ATENÇÃO — Mudando vendo:
tabuleiro prata, tapete persa
grande, faqueiro, par biscuits,
arca, garrafas, miudezas. -
237-6J H^ ,

BAÚS DE COURO - 2 novos,
filmadora c/zoon, estatuetas
marfim sint. etc. met. obras.
R. Gral. Urquiza, 136 - 402 -
leblon.

BRONZES — Artisticos franceses
premiados, mais 2 samurais ra-
ridade, peças adorno antigas,
jogo xadrez marfim chinês_par-
ticular vende. Tele' 225»6756.

COMPRO TUDO - Móveis, ar-
cas, m. redonda, geladeira)
m. lavar, telcvidões, radiovitro-
Ias, eletrodomésticos em geral.
Tel.: 26443267.

FAMÍLIA ÁMERÍCÃNA de volta
vende: Freezer, ar condiciona

OCASIÃO ÚNICA'- Conjunto
estofado Knoll por 1.500, con-
junto de varanda magnífico,
móvel Inqucado criança, máqul*
na de lavar. Urgente, R. Epita-
cio Pessoa 160 tratar com por-
teiro. i

PIANO BECHSTÉIN 1/4 cauda'
quadros a óleo do pintores
c/repunção, alguns moveis de
estilo, lustres de bronze e de
cristal, bronzes o louça antiga
e outros objetos pela terça
pnrte do valor. R. Sorocaba 277
tal. 246-4424.

SALA JANT. sofá bufotes bar
camas bicama mesas fogão dif*
coleea geladeira máq. lav. lus-
tre quadros etc. Atlântica,
514/306.

TELEVISÃO ÂBC - 21 polega-
das, 1 sofá cama, 1 mesa, 4
cadeiras e 1 máquina de cos-
tura Singer, tudo no estado
dc novo. Vende-se urgente mo-
tivo viagem. Preço do ocasiãn.
Tratar e ver Rua Santana, 77
»Pt?_80T.

VENDO móveis, Frigidairç, so-
fá, colchão, armário formica
novo. TraUr 265-6595 
245-0646.

VENDE-SE - Máquinas fotogra-
ficas 35mm CANON 1'EIIIX
f 1.4 com Itmto grando angular
35 mm I 3.5 - CANONE1
QL19 35 mm - POLAROID 9
x 12 mod. profissional, flashni
eletrônicos, rádios transltorei.
Somente Sábado o Domingo,
das 9 às 10 hrs. Rua Senador
Vergueiro, 159/1001,

VENDE-SE - M. o'forta l7potos
poltrona, boneca 1/ uso cris*
tais toalhas o colchas esta* >/

^uso^Copao, 759/502.

VENDE-SE 1 fogão 4 bocas 2
bujucs p'TSÜ,00 I bulclt lòr-
mica 4 (j avotai 2 ortas
p/220,00. Uma cama solteiro
c/colcháo p/120,00. Motivo vi-
agem (urgente). Tratar Rua Silva

Pinto n9 121, Vila Isabel.
VENDO - Quadro do s! Judas

Tadeu pintora cólebre melhor
oferta. Máquina lavar Bendix.
Açoito oferta. Tcl. 237-1318 -
235-5536,

VENDE-SE faquoiro do prata D.
João V com 157 peças posando
10 kilos de prata, Tel,
248-5142.

VENDE-SE um carrinho tipo ber-
ço Hercules melado do
preço. R. Xavier da Silveira,
B5 api9 502. ¦- Cupacabana.

VENDO um binóculo marca
Nikon (japonês), longo alcance
o ampla visibilidade 7x40 7,39

Coalcd. Aiusto Individual na
cmbalagom. Preço CrS 1.250,00.
Também uma mini-calculolor
(Aloxo). Soma o diminui! CrS
60,00. Fone: 227^94.

VENDO: 3 sofás - 1 geladeira
1 TV - 1 mesa - 1 fogão gás

e 1 cama casal. Cap. Wltmar
242-1673 (sábado durante

o dia)._
VENDO" iindo bar ef4 bancos

90, 2 poltronas cama tecido
coco ralado novas 70 Gado, 1
lofanete 40, 2 camas solteiro
c/colchão 60 cada. Urgente-
Av. Copa, 723/307.

VENDO 1 estátua bronze antiga,
1 larrlnha prata port., 1 ban-
deiiinha praia. R. Raul Pom-
péia, 195 - 1003.

TITULO SIRIO LIBANÊS - Ven-
do 1.400,00 Incluindo translo-
rúncld, tem mais despesas. Tol,
255-1350 Regina 2a. feira.

VENDO -- Tlluío sócio próprio-
tário "Clube Federal" - Preço
do banana. Fono 257-6111. Sr.
frança. __«———.

VENDO TITULO proprietário Au
lomóvol Ç|ubo. JoL 232-2512. _

VENDE.SE -Tituío do Bolalcgo*
Telf; 245-6789.

TELEFONES

VENDE-SE serviço copos de cris-
tal bacearat ricamenr- trabalha-
do. Tralar à R. Domingos Fer-
reira ____0\L .

VENDO - Moíivo viaqem dor-
mitório 5 p. iacarandá, 1 dup,
4 por. 1 guad. roup., 3 portas
outro 2 portas, geladeira Con-
sul, camas, escrivaninha, grupo
estofados. R. Cinco de Julho,
226 - apt9 601.

ATENÇAO ~ Telefones, compro,
vendo — Troco todas as linhas
da GB. Carnes. Desligados —
Obedecendo as normas da CTB
-_Mme._Rlbolro_237-5954, _

ATENÇÃO -Compro 
"tels. 

42/
S2/32 - 21/24 - 27/47/67 -
36/56/57/2B/48/64 - 23/43 -
Mesa PABX • PBX - Copaca.
bana. Vando mesa PABX 5
troncos Centro. Coni. Vianna e
Elia - 228-6242 • 22M171.

ATENÇAO COMPRO - Vendo
tols. 22, 43, 31, 26, 58, 24,
61, 30, 56, 21, 58, 47 ele.
Pago no ato cm dinhoiro.
JW7-0967.
ALUGO telelone para Copaca-

bana - CrS 269 mensais. In-
formações e/ Pedro — Tol.: ...
237-4900.

ATENÇAO — Tels. cemp. e ven-
do, troco telefone. Pago cs
melhores preços da praça por
qualquer linha dn GB. Santci
258-6767 - 258-1109,

ATENÇAO — Telefone instalado
o funcionando linha 261, Tratar
261-9B67 - Evarislo. CrS
3 600,00.

ATENÇAO — Telefone - Com-
pro, vendo, troco, todas as li-
nhas. 265-7405. Sra. Sandra.

ATENÇÃO — Compro urg. linhas
38 - 58 - 68 -61 - 29 -
49 - 28 - 34 - 54 - 28 -
64 - 57 - 37 - 35 - 36 -
56 - 55 — 66 — Vendo urg.
36-52-31 - 65 - 47 -
87 _ (,7 _ 258-9906. lurdes
noite e dia. 

COMPRO VENDO - Qualquer
linha clu CIB á viste ligar1 Un-..
280 2760 dla_o.jnollo^j;

CETEL compro urgento 9Í'pago
em dinheiro na sua rnsidónci'].
Tratar 390-2266 qualquíf dia

_o hora. _____ ___^__
CETEL" vendo 2.200700 as- Unhai

90-91-92-94, Tratar R. Joaquim
Sarmento 173 esquina c/ R.
Marcos do Macedo, Guadalupe.

TELEFONE -"Vcncíõ~242'-3827
- 4 mil,  |

TELEFONe"ÍI9'| - 
"Vondo-'se 

ur-
gente. Tratar com Bezerra.
205 0478.

TELEFONE linha"" 247. Vendo
4 500 negócio direlo Iratar. Tel.

^47-5673^
TELEFONE Vondo 65. Tratar

Theodore _265-7222__  __
ÍÉIEFONE PARTICULAR"- Von"-

do-se linha 267. Preço 4,500,00
J^vista. T™iar_teK_ 266^2123.
TELEFONE — Compro carnot tei.

ligado — Pref. Bot. Flamengo.
266-1378 ri 264-2568 -JANCY.

TELEFONES — Compro, vendo e
troco 67 - 87 - 47 - 37 -
55 - 35 - 66 - 26 - 65 -
64 - 28 - 32 - 24 e outros
— Atendo d!a • noite — Bru-
no _ -_ 235-6338.

TELEFONE - Teresópolis. Vendo
no centro à vista. Tratar com
Moreira - 247-0410.

VENDO — Um aparelho do tele-
fone, sem uso. 120 mil cruze.•*
ros. Megalheii Couio, 34 c/7
ep. 101 - Mílfcr.

Vendo t.l." 245, preço 4.00a
Ir. 256-0601 256-6258 Sr. Mar-

-tino He. *'
VENDO linha 65 particular pa-

ra particular 3.800 tel. . . .
S8S.1599 Heitor.

VENDO' um" telefone CETEL
390-6189. Rua Guararapcs,
189-Fundos. Jacarepaguá,

VENDE-SE 
"telefone 

Cd» ¦¦ linha 37
— Copacabana. T. 235-4468 —
JÍOOOOO.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

ATENÇÃO — Telof. compro o
vendo. Pago o máximo em di-
nheiro a vista. Tel. 246-8398
Sta. Claudia, dia e noile.

ATENÇAO - Vendo 1 lei. 58
comercial 3 600, outro linha 64
resid. 3 800. — Compro 1 pi
Copacabana e Botafogo.
236-1179.

VENDO
CANA
Abel.

CADEIRA DO MARA.
- Tel.t 399-016» - Sr.I

EXCURSÃO - A Bariloche, -
Buenos Aírei, total 12 dlat, .
passeando p/ Argentina. Ven*
do pf 2 500,00 ef direito a 2
pessoas via aérea. Tal
256-0751 - Florindo.

FINANÇAS
B NEGÓCIOS
DINHEIRO,
FIANÇAS E
CAUTELAS

TÍTULOS E
SOCIEDADE

MÁGffJINAS
EMATEEIAIS

mm^mmJÊmStmmSmmmm
MÁQUINAS

boa

Av.

— Pr. para revendedores
50 0O. Tcl.: 390-8370 - Rua
Carolina Mochado n9 438 -
Madureira.  _______

Camurça
Feltro — Veludo — Shan-

lung — Juta Plastificados.
Colocação perfeita em pare-
des - Tel. 236-7578.

CAMAS DE SOLTEIRO - Vondo
2 belissimas, falta dc espaço.
General Urquiza, 117/301 -
leblon.

CÓRREGO SECO - Fibrica dc
móveis de Petrópolis Bgora no
Rio direto da fábrica. Moveis
em vinhático, a preço espeta-
cular. Rua Dias Ferreira 228-B
leblon. Tel. 287-1036. Aborto
diariamente alé 22 horas. Sába-
do até 18 horas.

._ cadeiras mesa tapete beiera
cadeira balanço. Copacabana,
13/901.

MOVEIS DIVERSOS - Vendo,
a particular, cama casal grande,
guarda-vostido 6 porlas c
outros.Telefone. 247-5785:

MOVEIS - Uma arca 5 porlas
jaca-r. p»ça rara, mesa 4 cadei-
ras duplex e escrivaninha, bi-
cama. Paula Freitas 66/605. 10
ès 12 hs.

TV 299,00 Phillips 23"
imagem com antena. Vend
gento. Comprei TV a cores,
Copacabana U 5_ap. 112.

TÒCÃÍiÍAS Sharp (oito) Track
stereo Tape Player c/ 2 caixas
acústicas s/novo. 700. Facilito.
R. lavradio, 11 - 222-7205 Al-
cldes.

MÃQUÍNA lavar Bendix 450",
Máquina costura 180, Fogão
bojão 150. Rua' Dr. Alfredo
Barcelos, 704. Olaria esq. Ura-
nol, 1.400. 

I TV 16 portátil RQ último mod.

j 72 novo 580. Outro 19 porlátil
SE 350. Vcnds atendo hoje e

i cloming. R. Gentil de Araúio,
Vf. Eng. de ^entro^

TEIEVISAO Í.RCA'- Americana.
Vçndc^c fene 24^7456;

TV PHIUIPS STABIIIMATIC 19 , 
e_Tr»-D . n .

pol perfeilissíma mod 1970 FOTOGRAFIA
Vendo 500 R. Pompeu Icurcro
138 apt. 406. Tel. 256-8348
Ccpacaban^

URGENTE -Vendo - 1972 (na
embalagem). Gravador/toca-fita
p/carro Mecca. Gravadcr/tcca-
fila bolso National. Walkic Tal.
ko p/50 kms National. Rádio
4 faixas Sony. Gomes Carneiro
144/702 Tl. 247-1471.

VESTIDO DE NOIVA - Comple-
to, finissimo, filo de malha
bordado. Manequim 4 2/44.
Vendo CrS 800.00 - Telefone
247-57851

VENDE-5E um vestido de noiva
completo, preço a combinar.

_A_v._AtlanHcaj]96-106. Copa.
VESTIDO DÉNOIVA mod. 42/44

espetacuiar. Valor 4.5C0 vdo.
P'1.500. Álvaro Ramos, 185

_B;tafoqo. Tel. 226-3608.
VENDE-SE - Um vestido de

nciva em perfeito estado. Rua
da lapa, 200 aplo. 10O2.__

ÓTICA E

ELETRO-
DOMÉSTICOS
ATENÇÃO — Geladeira* conserto

todas as marcas a domicilio
troco motor gás Relav fecho
p\n\mijc\CjJM-tM\_J^cM1_

ÃÍO — Compro televisores —
Vitrolas — Gravadores mini K-7
parados ou funcionando. Pago
muito bem. 255-1664 — Carlos.

ATENÇÃO - Conserto de tele-
visão vitrolas geladeiras ar
cond. e máq. de lavar. Não
cobramos visitas, 255-1664 —
Souza.

VENDE-SE máquina lavar Bendix
e televisor Philco 23 pol. per-
feito estado. Barata Ribeiro,
JóOMOT.
VENDE-SE uma geladeira Admi-

ral funcionando por CrS 400,00.
Telefonar 227.5668'das 14 ès 16
hs.

l tt. A. A. - Não conseguiu ven-
der a máquina anunciada?
CIANCI - Rua do Ouvidor,
130/308. Tel.: 231-4545. Rcsol-
ve tudo na hora. Compramos,
trocamos, vendemos: máquinas
fotográficas, filmador, proje-
tor, amplificador, objetivas,
acessórios, a casa onde encon-
Ira tudo o que quer.

ÃTÊNÇAÒ - Minolta. Roüei-
cord. Rolleiflex. Yashica. Mat.
filtros e acessórios em geral.
Tudo barato — Rio Branco n9
108/1805 — Microfototécnica
Cianci - Filial. 

do, máq. lavar roupa, TV, ge-
ladeira a gás, componentes
stereo, máq, escrever, ventila-
dores, stereo portátil, projeto-
ros filmes o slides, filmador,
equip. foto, discos, fitas,
equip. pesca, equip. camping,
ferramentas elétricas, autorama,
churrasqueira, arquivo, eletro-
domésticos, louça Neritake, ta-
lheres, copos, louça- plástica,
pia inox., moveis jardim sofá.
Poltronas, mesinhas, carrinho
de chá carrinho c utensílios
p/ bebe, estantes, livros, brin-
quedos, arvore Natal, roupas,
utensílios, etc. (AC). Das 8 hs.
ás 18 hs., Rua Marechal Masca-
renha de Morais, 180-A (princi.
pio da R. Toneleros).

FAMÍLIA AMERICANA VENDE:
rpfr. atp. pó, máq. lavar, can-
dioiro antigo, torradeira, cama
casal, cômoda, poltronas, es-
tantes, bobs elétrico, micros-
copio profissional, louças, bar-
raças oirnping, assento bebê
carro, miudezas em geral. Rua
Campo Belo, 112 - entrar p'
Rua Pereira da Silva, laranici-
ras. DasJO às 17hs.

FAMIIIA INGLESA - Vende ele-
trodomésticos, móveis, arti-
gos diversos, motivo de via-
gem. Rua Timóteo da Costa,
623, apl° 1 501 - leblon -

14/16 hs.

AÇÒES X EMPRÉSTIMO - Re-
solvo na hora traga C.P.F. iden-
tídade, ações e comprovantes
compra. Inf. Oliveira. Tcl.: ..
232.77JJ4;

ABRAÃO — Dinhoiro 24 meses
— rápido — 1 fiador — renda
mensal — Av. Copacabana 500

_- sala 308_-^Tel. 255-4592.

ALGUÉM PRECISA DINHEIRO?
Sol. 72 hs. Pcq. 24 mes-JS.
Almte. Berroso, 6 — Gr. 1509.

ÃÕÕRÃ-DÍNHEIRÕ sim Inter.
mediário. Não paga cadastro.
Recebe quantia solicitada s/
qualquer desconto. Menor tax...
Renda minima 1.400. Av. Copa-
cabana,_680/813.

ATENDO — Hojo qualquer ho-
ra. Tendo automóvel precisam
do de dinheiro, solução rápi-
da. 235-1332 e 257-6068.

ATENÇÃO - Agora dinheiro i

praio. Até 30 mesos, com -

VÍDEO TAPE AKA - 1000 Gra-
vador imagem e som CrS
10.000,00. Fone: 225-9992.

DIPLOMATA VENDE urgente
Nikon F, Fotomic FTN obietiva
AN 1.4/50 estoio, nova, preto
excelente. Tel. 235-0830.

FAMÍLIA que se retira. Vende,
TV, Geladeira, grupo dorm.,
rádio, máq. lav., etc. Tudo
2.000 - Inform. 249-0333. Sala
form.

FAMÍLIA AMERICANA vende
dormitório beliche, tábua de
surf tipo "Challenger" de 3
metros, tapetes e TV Zenith.
Telefone 247-8180.

menor taxa. Aprovamos em 72
horas. Não perca mais tempo.
Venha conversar conosco. Av.
Rio Branco,_ 156/1315.

AUTOMÓVEL X" DINHEIRO -

Carro fica em seu peder. Re-
solvo na hora. Informações tel.
229-4904 Snr. João. _

A PARTICULAR vendo 8 promis-
sórias de CrS 2.060 mensais
vinculadas a prédio custo Crí
82 mil. Dono 265-7695.

COBRANÇAS e financiamento
jento ao Banco e Financeira.
Consoguimos no praio mais
curto com segurança e critè-
rio. ETCA Rua Álvaro Alvim,
48 s/608. Tcl. 231-9540.

DINHEIRO - Com garantia de
imóvel, prazo 36 meses sem
correção monetária. Também
financiamos a compra de seu
apartsmcnto, prazo até 48
meses sempre sem correção
m;ne;áría. Rua Assembléia. 93
s/1504 - 222-3030. Sábado c
d;minqo_268-4j96. _______

DINHEIRO - AUTOMÓVEL -

So!. rápida. C^rro cent. s/nome
s/poder. Tel. 226-6955. Até 20
hs.

AÇÕES — Preciso alugar por
curto praio açóes negociáveis
em bolsa no valor global de
CrS 30.000,00 para operação
de caucionamento, com segu*
rança totat. Pago aluguel an-
teci pado e ofereço amplas
gãiantias. Não aceito íntermo*
diários, negócio entre pessoas
de bom. Rua Álvaro Alvim,
48 s/608 Tol. 231-9540 ramal
120, Tratar com César ou ...
Amador. . ¦

CLUBE DOS CAIÇARAS -~Ven-
do, compro titulo sócio pro-
prietário — A vista ou financi-
ado. Fone: 249-1927.

COLÈGÍÒ NO ÍEBÍÒN -"Aceita-
se socia/o ou vende-se — Ed-
gard. Tel. 256-3028. _____ _

CAPITALISTAS E ENGENHEIROS
— Aceito sócio ou vendo, fá-
brica de máquinas industriais,
isenta do ICM até 74, distante
do Rio 1 hora, produzindo 40
máq. mensais, cem modelos
próprios e equipada para maior
produção, máq. com boa acei-
tação, nas praças da GB e Es-
tados, podendo ampliar a pro-
dução pura o exterior, pre-
cisando modernisar e sua febri-
cação, aceita sócio com capital
pera assumir a direção, per
motivo de saúde. Sede própria
e casas para operários. Lindí
casa ao lado que poderá en-
trar no negócio para os Direic-
res. Água, luz o fone. Aceita-
se imóveis. Marcar entrevistis

_fonc 267-2429;
COMPno"TITULO do IATE. Tei.

226 651B.

ATENÇÃO - Vende-se urg.
máq. dc imprimir cartões a
pedal (16x13). A vista. Ver ho-
ie R. Buenos Aires, 208 - 29
and, ___________

BETONEIRA RICHIER
58 c 2 traços 5 mil.
281-8277.

— Vendo
Altino tel.

MESA DE ESCRITÓRIO - linhas
modernas, tipo bureau, for ração
em courvin preto nas laterais
e tampo pouco uso. Bom pre.
ço. Tel. 266-1056.

MAQUINAS escrever e clacular
etétr. Vendo lote de 30. Me-
lhor oíerla. R. Santj Carolina,
44. Usina. T. 238-3448.

MAQUINA DE ESCREVER Re"
mington carro médio — Ur-
gente Cr$ 600,00 - Av. Su-
burbana, 3827 - sobreloia.
TlL-i._í*!:''6?!_

MAQUINAS" DE:ESCREVER e so-
mar, a parlir do CrS 150,00 -
Preço especial p/ revenda --
Av. Rio Branco n9 9, s/ 305

MOVEIS ESCRITÓRIO - Vdo.
mosa nova 7 gavetas, estante

I rtoderna, grupo estof. «deira
| giratória. Preço 3.500,00 vendo

p/2.000. Ministro Tavareü-Lira,
67 - Trai. 225-8129 - Freire.

CABANA MOVEIS E DECORA-
COES - Fabricação própria.
Somente esta semana 289 ani-
versário. Vendemos belíssimos
conjuntos estofados para cs
mais finas decorações em to-
dos estilos e modelos clássicos
e modernos pelo menor preço
da Guanabara. Pronta entrega.
Vale a pena vir de longe. -
Prara das NêçSea 394. Bonsu-
cesso. Tel. 260-9014 o . . .
230-4591.

MOVEIS - Avulsoi e dormitó-
rios. Vende-se salas e q.-roupas
novos e usados. Baratissimo».
Av, Gomcs_FreÍrc, 547.

MOTÍVÒ"- Mud. vendo urgen-
te, cama casal, mesinha, espe-
lho, cadeira tudo metal, dou-
rado artístico e quase novo,
incl. colchão Anaton, Ver do-
mingo dia todo. R. Paissandu,

_279 apl?—?08
MÕVEÍS

barato
Ias,
ças.

COPA
pa ef

¦ Vdo. barato 1 g. rou-
5 p. cômoda, cama c/"colchão 

mola, estante. R. Ro-
dolfo Dantas. Tel.: 236-1951.

DORMITÓRIO - Vendo coniun-
to dinamarquês importado qua-
se novo, cama casal c/colchão,
2 mesas cabeceira, penteadeira
- 247-7985 - Leblon.

DIPLOMATA deixando o pais
vende tapetes persas e lus*
tres do bronze Importados o
outros objetos. Rua Peri 251/
204. Sábado - 9 às 17 ho-
ras. Domingo — 8 às 13 ho-
ras.

DUPLEX, ARCAS, CAMAS, fábri-
ca faz sensacional venda de
móveis, jacarandá, Imbuía cere-
jeira. Temos muito a lhe oíere-
cer, mas o nosso maior prazer
é a sua visita. So tem proble-
mas na escolho ou medida do
seu duplex, no* consulte quo
procuraremos recolvò-lo. Al-
gumas das nossas ofertas: mini
duplex 4 porlas 700,00, duplex
3 portas 770,00, temos duplex
de 2 a 6 portas, arcas 2 perus
290,00, mesa redonda a 290,00
cadeira marquesa 70,00, banco
do igreia 200,00, canapé/ 2 lu.
gares 250,00, cama casal gave-
toes 390,00, mesa cabeceira
a 90,00 consolo de parede
90,00, minicômoda 170,00,
cama dupla 230.00. E ainda
maisi milhares dc peças como
armários, arcas império, colo-
nial, Luiz Felipe, camagave-
tòis, retas, Luiz Felipe, João
V, colonial, mesas diversos
modelos, endeiras etc. Acs noi-
voji nos consulte que temos
planos especiais. QUIM
MOVEIS E DECORAÇÕES. Rua
Almiranlc Ari Parreiras, 419
Jacaré. Tel. 261-5327. Esta rua
inicia a Rua Ana Néri n9
1498 e termina á Rua Lino Tei-
xeira.  

DORMITÓRIO casal "SJ50,, sala
formica 450. Rua Dr. Alfredo
Barcelos, 704. Olaria e-.q. Ura-
nos, 1.40O.

— Estado novos vdo.
lindos dormitórios, sa-

camas armários outras pe-
Av. Salvador de Sá, 184.

OFICINA — Transferido vendo
sala jantar estilo proven\;al,
estante compensado. Preço
ocasião. Atende sábado e do-
mintjo. Gustavo Sampaio, 662

401,

PARTICULAR vende obietos dc
sua residência tapete persa jar*
ras de porcelana sovros saxe
e bronze e mesa Brasil Impe-
rio. R. Santa Clara, 372/1001

Sábado e domingo das 14
às 18 hs.

SALAS, DORMITÓRIOS, MÓVEIS
AVULSOS ETC. - Vende-se no
Guarda Móveis Gato Prelo
S/A. Rua Honório n9 419 -
Todos os Santos.

SALA colonial Í2 p/ças, per-
feito estado e dormitório rus-
tico, casal estado perfeito, bas-
tante baratos. Aristides Lobo
n?_J28L_

SÒFA-CAMA CASAL - 
' 

Vendo
estado novo. Motivo espaço —
Tcl.: 225-7520^ Flamengo.

TAPETE BOHKARA -_. 1.30x1.90
misto com seda. Novo. Cr$ ...
4 000,00. Tcl.: 238-1268.

TAPETES PERSAS -"Vendo dí-
versos novos, facilito pagto.
R. Maestro Francisco Braga ..
570 -J9 andar - 237-9959.

TAPETES PERSAS - Vemii) vi-
rios novos, diversos tamanhos,
qualidade extra incluindo lin-
dos tapetes de oração, preços
de ocasião com facilidade de
pagamentos. Ver: Praia do Rus-
sei, 344-E. Tel. 225-2408. Sr.
Tino. Também lavo e conserto
tapetes em geral.

TAPETES PERSAS - .(Importatão
direta) de alta categoria e se-
leçáo. Visconde Pirajá, 437 ~
SJRAND. _

TAPETES PERSAS usados^compro
com qualquer defeito lavo c
restauro serviço garantido.
237.8C69L

VENDO - Sala de iantar, fór-
mica 350.CO Rua Marquês de

ALÔ - Máquina Singer, bom
estado. Vendo barato. Tcl
245-4272. Dna. Sueli. R. Ca-
tele, 338 - 1 205 - Bloco _B.

AMPLIFICADOR SONY TA-Ú44
Estéreo, 140w. toca-discos

Philips 202. auto-falantes Nivi-
co japoneses. Tudo novo por
apenas. CrS 7.500,00 sábado:
Vise. de Pirajá, 503, apt. 301

Tel.: 267-6735 domingot tel.t
267-3896.

AMPLIFICADOR SONY TA.108Õ
stereo 90 Watts mais um ste-
reo mini-eassette Sony TC 165.
Bom preço. Sem uso. R. do
Carmo, 43 - 109 andar. -
Sr. Adelino. ^^

COJTA BRAVA - Titulo vendo
quitido, oferta base CrS 3. mil
taxas de manutenção cm dia.
Tratar com o próprio. 236-6228.

ELETROTÉCNICO c/longo tiroci-
nio em Cromo-Duro sua ins-
falação manutenção e produção
e possuidor de um novo sis-
tema inédito no Brasil associa-
ie a quem estiver interessado
corn capital e tempo integral.
Carta p/portaria deste jornal
n9 C68004.

COMPRO URGENTE - Ponto ro-
lante c/ vão de 10 mt. Cap.
7/8 tonei. Tratar p/ tel.
249-5967 - a partir/ dia 18.
Jorge ou Luiz.

CALDEIRAS 2 para 25 metros
de vapor água no tubo. Vds.
bvafo. Rua Conde Agrclcngo,
JW^Penha;
GERADOR - Vende-se um a I

óleo Diesel, em perfeito esta-1
do, capacidade 6 KVA rotaçõo |
I COO. 50 ciclos, volls 220 - |
127. Irlfáelco. Tel. 247-1749. ,

MAQUINAS - Solda elétrica c
ponteadeiras desde 145,00 Fab
Troco, reformo. R. José de
Quciróz,_195. JSento Ribeiro, _

PARTICULAR" - Para particular
vendo beloneira por metade! ..,»„•».
do preço. R. Teodoro da Silva I EM 24 MESES SEM ENTRADA
n9_362 - Vila Isabel. _

PA 
""CARREGADEIRA - Alugo

Michigan 75-111 sobre
caçamba 1,75 iardas

cúbicas c/ motorista, Tel.: 
247-5777,

SAPATEIROS - Vendo um sete
Instrumentos novo 2 máquinas
dc pesponto 31 x 15 c/motor.
100 pares de form.is esporte
50 Luiz XV, 50 de homem. Me-
lher oferta. Rua Maria José,
462 C/j_— Madureira.

SERRA ELÉTRICA - Alugo por
atgumas semíinas ou compro
serra elétrica usada para cor-
tar árvore. Telef. 265-7752 Sr.
Alberto.

TRÀÇADOR ELÉTRICO - Alugo
por algumas semanas ou com-
pro traçarior elétrico usado oa-
ra cortar árvore. Telefonar

JóS.T^M^Jr.^Ajberto^
TRATOR - Vendo 2, com pneus.

Um a g&solina, outro a óleo.
Só falta bateria. Os dois 6.000.
T.: 266-2474. Ac. troc^

mirca
pneus

UtqíllHIS DE C0HWB1UDIDE
.BLUBUÉL ii COHPB» * »»!!»

National - 31. 32, 30, 3000.
Olivelli Audit 302,402, 502,
513, 113. --Boitoughs F-1500,
1100, 1200, 6200, Rui 7/35.
Inlio 27 Saldo Duplex. S
Reminglon, Foiemosi, AtcoU.

SISIEMAQUIHA DO BRASIL S/A
R. Sacadura Cabral, 411.« and
Tels: 223-4960 223-5108 243-3199

DRTE
ÃR CONDICIONADO - Vende-

se em estado de novo Admi-
ral Imperial 3 HP, 30 BTU.
Próprio para loja escritório ou
grande sala. Custou Cr$ 
4 200,00, vendo pela metade
do preço sujeito a qualquer
experiência. Ver o iratar â
Rua Maestro Francisco Braga,
n9 486 apt° 401 — Bairro Pei-
xoto — Copacabana.

ALO COMPRO televisão portilil
cíe mesa, radiovitrola, ano 61
a 71, mesmo c/defeito, Tel.

_255-4690. Atendo lyápido.
AMPLIFICADOR Sony TA.1Õ8Õ

Stereo 90 watts mais um Stereo
mini-cassette Sony TC-65. Bom
preço. Sem uso. Rua do Carmo,
43 - 109 andar — Sr. Adelino.

ÃMPLÍfTcÀDOR Stóreo Saiisul
mod. 5000 X AM c FM, 2 cai-
xas Wharfedale W 70 E, gra-
vador profissional Teac mod.
7030 grava 15,7 e toca-disco

Jorens mod.',Í25. Tèl. 256-8099.
ATENÇÃO vendolV Phiíco 23

pol. tridimensional seminova
CrS 580. Tenho urgência. R.
Fig. Magalhães_226£803._Copac.

COMPRO TV grande e porjuena
funcionando ou parada p<iyu
bem c/dínheiro na hora. Tel.
235-6557 Rodrigues.

COMPRO É PÃõÒ bem televisão
ar cond. radiovilrola sléreo
toca-disco gravador geladeira,

_elc^ 225-7023 Sr. Silvio.
COMPRO

TV 23,
defeito

^^Ste^^H

TEMOS
9A3ÊNCIAS
BNft SERVI LO

DINHEIRO - Para fazer compras
onde quiser e o que quiser.
Venha apanhar o dinheiro. R.
Santiago. 215 - Penha. Tcl.
260-88831 ;

DESEJA ALUGAR? Não tem fia-
dor? Procure-me (7 ás 7h) R.
Carioca, 55 sob. 1221-1449). In-
dico fiadores prop. c comerei-
a%tes irrecusáveis. Recebo
comente depois de neg. reali-
sado. 224-8362.

DINHEIRO - Empresto a par-
titulares e firmas. Av. Rio
Branco, 156 - 329 and. s/
329?. ~ÜLel: 252-76'0-

DINHEIRO empto. aprovo 24 hs.
3 mil diante pag. 24 ms. Renda
minima 1000. Av. 13 Maio 44-A
109 and. 1001 252-9601 Cunha.

EMPRÉSTIMO -;1 a 15.000or-
denado 1.000 até 6.000 s/aval
72h, Fiador p/ empréstimos di-
nheiro automóvel aluguel —

260-9756 so hoie as 21h. Qual-
quer automóvel leve dinheiro
72h. c/ :. aval. 

EMPRÉSTIMO -- Cem e sem aval
de um a cem mil. Não cobra-
mos taxa. Solução real 72h$.

_F._232-7704.
EMPRÉSTIMOS 

"imediatos 
10, 15,

20, 30, 50 a 100 a 300 mil ef
hipoteca do imóveis da Zona
Sul à Ttjuca. Infs. na Rua Se*
nador Dantas 71, gr. 1902. Tol.
242-5884 o 222-8669^

FINANCIAMENTO às empresas
para aquisição mercadoria naci-
onal e importada (Cambio

GRUPO DE SÓCIOS - Pro-
prletários de um gostoso e
calmo balneário na praia a
uma hora da Guanabara, pro-
cura pessoas sem filhos e com
capital para reunidos vivermos
como uma só familia. T.
245-6762.-; (C

IATE CLUBE
Titulo sócio

VÉNDE-SE grupo gerador (115)
kva ciclos (50/60). Estado de
novo. Tratar fone: 260-6202.
PIMENTEL.

Abrantes, 92 aplo. 1005-B Fia-
jnengo 8,00 hs I2.00h.
VENDE-SE barato f'tapeto' 2/3

e I iogo para quarto. Tel.
236-6300.

hoje e domingo um
um prtatil mesmo c/
Resolvo p/ tel.

249-3902_Oliveira_
COMPRO — televisão. Radiola.

ar cond. Discos geladeiras cris-
tais antigüidades etc. A domi-
cilio. Tel. 232-561K Amorim. _

COMPRO - TVs, alolrolas dls-
cos _a__domicilio tel. 222-9008.

CAIXAS" ACÜSTICAS""- Novas
barato vendo. Suspensão acust.,
3 woy, 2 tamanhos. Vise. de
Piraiá, 4_4/_B02._

EQUIPAMENTO de som Stóreo
Sansui mod. 5000 X 200 watts
FM e AM, 2 caixas Kenwood
mod. 70.80, toca-disco Dual
1219, gravador Sony 366 e cas-
sette Sony mod. 160. Tel.
237-3480.

PRAÇA DA BANDEIRA - Praça da Bandeira, 109
SAOCRISTÓVÃO - Rua São Luís Gonzaga, 119, loja C
TIJUCA— Rua General Roca, 801, loja F
MÉIER - Rua Dias da Cruz, 74, loja B
MADUREIRA - Estrada da Portela, 29, loja E
CASCADURA - Av. Suburbana, 10 136, Lgo. de Cascadura
PENHA - Rua Plínio de Oliveira, 44, loja M
BONSUCESSO — Rua Bonsucesso, 404, loja C
CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 1 549, Ag.
Guandu de Veículos.

despesas alfandegárias)
221-1614.

te I

FIADORES QUENTES - Para alu-
guel cie casas, aptos., salas e
lojas. Não cobro nada antes
facilito o pagamento. Indica-
mos grátiü outros imóveis. Int.
Rua Clarimundo de Melo, 469.

HIPOTECA -;;.lnvMitirio$ - li-
nanciamos e assessoramos ju-
riilicimentn. Solução rápida
com garenlia. ETCA — Rua
Álvaro Alvim, 48 s/608. Tol.
231-9540.

PROMISSÓRIAS vinculadas «
venda do imóveis. Compro. So-
lução imediata. Negócio direto
s/intermedijrio. 237-3877,

PRECISA-SE c/ urgência do CrS
50, 100, 150, 200 * 250 mil
para hipoteca de imóveis do
alto valor na Zona Sul, praxo
6 mcsci. Paga-se bons juros.
Inf. R. Senador Dantas 71 gr.
1902. Tel. 242-5884 o 222-8669.

JORNAL
DO BRASIL
Classificados que vendem

DE PAQUETA' -

proprietário. Ven-
do CrS 600,00. Chamar Antônio

_- 26I-5J7K

LETRAS DE 
~ 

CAMBIO - Creden-
ce. Vendo pela metade V. no-
minai 20.000. Aceito qualquer
ofcrla 235-3578._

PRECISO SÓCIO com 200 mii
cruzeiros rotiradd mcnsel 10 mil
cruzeiros ou passo contrato fir-
ma com loia 300m2 Copacaba-
na por 50 mil cruzeiros contra-
to loja 5 anos motivo doença.
Tratar Sr. Pinto, tel. 223-1102
dss 14 às 16 horas.

SOCÍÕ-- Admito c/ 2.000,00
atacado dou livre retirada men-
sal 1.500,00 inl. R. Cel. Gomes
Machado 181 Niterói - Centro
das 12 às 13 hs. só.

SOCio - Preciso com 8.000,00
para bons casas do comodes,
bom lucro mensal, podendo
contratar outras casas para au-
mentar o lucro — Rua do
Matoso, 51 sala 21 — George. _

SOCIO — Bar, Churrascaria, Boa-
te, luxo c/ar condicionado.
Zona Norte. Único dono, pre-
cisa sócio dinâmico, sobreiudo
honesto para dividir atividades.
Vale 300 000,00 - Necessário
capital minimo 30 a 50 000 -
Alto nenócio — Também vendo
p/acúmulo de serviço. Cartas
p/portaria desta Jornal sob n9
.015496.
SOCIO — Escritório de contabi-
lidade em funcionamento,
pequeno, bem montado, procu-
ro outro escitório para fusão,
ou contador cem tempo inte-
gral, preferi velmente despa*
diante, mas não essencial.
Capital não é problema, prefe-
rivel altjuns clientes, para ex-
pansão. Liejar para 390-5765 ou
390-2858._ Augusto.

SOCIO - 10.000,00, fabricação
e venda aparelhos. Invento
novo. Reqist. trai. R. Mariz e
Barros, 126 loja. Noite domin-
go. 247-0652. Sr. DRAGO.

TÍTUIO CAMPINO ABC - Re.
mido - Vendo 2.200 parte
financiada - Tcl. 394-1564.

Tou-
Tel.

VENDO máquina solda elétrica
110 - 220 W 600 amperes p-'e-
ço 170 Estrada do Portinho n?
484 IAPC Irajá.

7VENDE-SE - Serra circular
instrumentos sspateiro —

Bráulio Cordeiro, 815 —

2610680.

Guilhotinas
Precisamos ALUGAR 2 gui-

Ihotinas: sendo uma do 1/2"
e outra de 1". Tratar com o
Sr. Pedro cm: J. TORQUATO
— Com. o Ind. S.A.

Rua Praia do Caiu, 547 —

Caiu Tels.: PBX 264-0262 -

234-7552 — 234-7558 — Gua-
nabara.

EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO
Arquivos oIíc. 4 gav. maq.

escr. e calcular, birôs, estantes,
prateleiras em aço ou mad.,
cadeiras giratórias e tudo o
mais p/escril. Av. Mem de Sá,
77 - T. 2240506.

COFRE — C/2 portas vende-se.
Ver Rua Miguel Lemos n9 25-A
Loja.

COFRE - Vendo' (l,53m) em
perfeito estado e escada de 3
degraus. Telefone Oliva
536-7568. .

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
AREIA GUANDU -_M3~CÍ. ..

24,00, pedra, saibro, t. embo-
ço, címanto, tijolos de lodo»
os tipos, ferro, madeira, etc.
Crisfan Mat. Const. - Depó-
sitos: Rua Cosma Velho, 485
- Tel. 225-0595 - Estrada da
Barra da Tijuca n? 147. Tal.:
399-1028. Uma frota d»'-forros
p/ entrega imediata.

Ã.-MÃRMÕR¥S e granitòs veri-
fiq. nossos preç. Bsnca pa
banca lavater. Soleir. Peito» em
48 hs. Coloca-se mármore em
geral. 45-7656 até 21 hsi .

CÃNÕS FERRO FUNDJDO EX
P/ loleamento o/ Serviço

incêndio. Vdo. 105 mt." ile 2
c 3 pol. pi água potável, 2
hidrantes (3 pol.), registros,
curvas, luvas, caixa, te, arruelas
borracha. Tudo CrS 2.103,00.
Ver R. Mal. Bitencourt, 214 apl.
J01.

CHUMBOS UNGOTES c canos,
latão lingotes. Vende-se... Tel.
256-1567.

CIMENTO MÃUA '- 9,80 saco
azulejo bco. mt. 8,90 - pedra
sreia, terra, emboço, tijolos
madeiras em geral — Av.
Democráticos, 733 c 735 « 739

Bonsucesso. Tels. 230-1104
o 2607623.

DEMOLIÇÃO - Vende-se laços,
madeiras pinho dc riga, lane-
lões, pertas de madida, «rades,
telhas S. Caetano, etc. R.
Xavier 'da Silveira, 162. Depó-
silo R. Cândido Benicio, 4073
—J.arçjo do Tanque.

MIIACRON
capiso. Papel
tinas. Tels.:

. 234-0820;
PÒRTAÓ FERRO - Vende-sa

3,58x2,07. Rua Gustavo Sam-
I paio 460. — Porteiro- João,

Multipi50. Vul.
de Parede. Cor-
236-3306 •

TITULO PROPRIETÁRIO -
rlng. Vendo 1.500,00.
229-4755 - Perez.

DEPOSITO MAQUINAS escrever,
somar, calcular, endereçar, mi-
nieografos, ofMet, gráficas,
guilhotinas, contabilidade, fo-
tocopládoras 3M, retroprojeio-
res, arquivos, ficharia» e kir-
dex. Novos e usados vendas
a prazo c/ garantia Rua Ria-
chuclo 373 gr. 505 252-4525
^222-5665.
DIVISUMA 24 ef garantia estado

do nova, 2.500,00. Av. Rio
Bronco 9 s/ 305.

TELHA COLONIAL, viaa»'ide ri.
ga, portas, betonelra e guincho
cho, usados vendo. R.- Santa
Carolina, 44. Usina. T.
238-3.W8L ,

VENDO porta dc ferro "Nor-
mando", porta de sucupira o
poria de peroba para garagem,
e grades para janela. Rua Re-
gente Feijo, 26 fone 222--8950.

VENDEM-SE - Vorgalhõos para
construção de todas as ^bitolas
a preço da fábrica e "pontas

para fundações. Entrega-se a
domicilio quantidades *'*cim«
de 500 kg. Estrada da Água
Grande, 118. Telefone: 
391-3843. <¦

Serviços contábeis
Procurá-se contato com escritórios do gê-

nero, boa rentabilidade e clientela seleciona-
da, a fim de estudar-se condições associativas.
Trata-se de Contador com larga experiência
profissional e sólidas referências, possuindo es-
critório próprio e equipe técnica disponível.
Entrevistas na Rua do Catete, 347 — s/414, no
horário de 15:30 às 18:30 horas. Telefone: ...
265-4635,

KARDEX REMINGTON com
port-a-ficliM. Vendo 3 um com
16 gavetas o dois com 9 gave-
tas. Tol, 246-0989,

MAQUINA DE COSTURA'- SÍn"-
ger Industrial com m o t or
vende-se urgente. Rua Batista
das Neves, 1234. Nilópolis E.
K\p.

MESA DIRETOR , iacarandá, 5
gav.. enorme, encom. especial
227-5333, Prof.
quês, 25/301

Azevedo Mar-

Saibreira
A melhor da Guanabara.

Em Bangu. Arrendo. Colo-
co obra. Preciso freguesia
certa. Tel. 227-0807. Wt 8
às 10 hs. Dr. Brito.

m~túMAQUINAS 0E CONTABILIDADE
BECONOICIONADAS COM 2 ANOS DE GARANTIA

3EM ENTRADA E EMATÉ 26 MESES ' *
IMPLANTAÇÃO £ PROGRAMAÇÃO GRÁTIS "'

rAÍUGÍrtL7cMPRX"ÍÍENDÀ*"' 
"

REFORMAS E MANUTENÇÃO
1232-56271

hí* -turi 10, 31. 31, 3000 - Olí«itlt
Audll 301, 401. 411, SOI, 511. 'Ml.'. 181)
Burutuaht FI100. F1300, FM0O, FMOO
nimlngltm, Opimilit, Ascflli ¦ outru.

ÁVENÓlMfiNTÒ 6.CI.USÍVÓ li'lÕ/S. PÃ'ULÍ>

SANTOS ROMERO MAQUINAS
.'.KuA «MM CÍNÍCA, M:.. .- I»:. li»0A« -,tlu >»f«JI_.



^MAQUINAS • ENSINO • SERVIÇOS PROF. • DIVERSOS • LEILÕES • EMPREGOS
INSTALAÇÕES 

~

COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS

CLASSIFICADOS - Jornal de Brasil, sábado, lt-9-72 - 15

ACOUOUE OU PEIXARIA _
Vendo cam.iM friqorifica com' . congelação c balcão frigorífico,
compressnr de 2 HP. ludo
-ornplotamonfo novo. Vor ,\ Ru»' 'Assaré, n9 88 (iunto á nadaria).

BARBEARIA - Vdo.' c, 3 «dei-
,__/*• e demais Instalações. Faço

contrato novo. Ver á R. Gon-
çalvoi dos Santos, 168-C. Tratar
110J6O-B.

BALCÃO FRIGORÍFICO vdo. 4
ni, tnoiiugcm de lanehonelí.
65 caixas de vi.tilh_n.ot olimo
mado. R. O.rldU. 296, D. OI-
ga.

BALCÃO Frigorífico, lorno
lapiial c/2 porlai o 4 rmlit.,

.maq. roçji_lrídoríi National, re-
. f/esqucira, compressor, Toldo,

— .^ietreiro e etc. Vendonvia para
_h_2'Ocaj dr ramo. Tel.: '.28-1943.

CABELEIREIROS É BARBEIROS 
'

.,. Srcadores, toilete, bacia, l_v..tó-
jnrn.o'io* elétricos, poltronas, mesas •

de manicuro, poltronas mai-
saçens, cadeiras barbeiro, ban- ;

^ada: rir barbeiro. Tudo a PC*>" 'zo tem entrada. R. da Concei-'ção 50 lei. 2247022 - Cadei- .
ia Campanile.

GELADEIRAS 
' 'B«1cô»s~ 

Fríga I
rificot • Balançai - Corta.rio: ;"• 

Registradoras Tudo recondi- \
cionado. Instalamos e garanti
.nos. R. Estácio dc Sá, 100.

INSTALAÇÕES p/ bar vdo. mot. ]
fechar. Geladeira comercial bal-
cao fric.ori.ko, máq. refresco I"de 

café reg. "National" mi-- tas, cadeirat, cofre fopno, 3 ;•--bombas rcfre.cos e tudo que
pertence a bar. Pça. II de
Junho_ 121.

MERCEARIA 
' 

--~"V_nrto7bíic_o
- fórmica novo, c, 10' tulhas, :

...asião — R, Sac.dura Cabraí,
105.

MAOUINAS COMERCIAIS
Novas f* usadas, vend. s à vista
r a prazo. Registradora Hugin,

....  picador de carne, máquina de
Cftfó, engenho de c_na, forno

,i _de pizza, mo nho de café, ge-
ladeir_ comercial, congelador .tudo Dará lanchonetes. Rua
Gcnerai Caldwell, 217, Fone

.232.3150 eJ52-35l2.
MAQUINA REGISTRADORA

nar cnal ótimo funcionamento.
1500. Aceito oferta e fnancic. I

__>____' Uvrad.o. 11 2227205 - Ru-

MAQUINAS COMERCIAIS -
Novfs < usadas. Vendas à vista
o a prazo. Registradora Hurjin,
pícador d« carne. máq, cie
café, engenho de rana, torno
de pizza, moinho de café, ge-
ladeira comercial, congelador *
tudo pari lanchonete. Fone
232-3l56_eJ52-35l2.

VENDO Todo equipamento
do interior de uma padaria
preço 10.000,00 á visla. Ver
R. Nerval de Gouveia, n9 131.
Quintino. Fone: 220.8153.

VÉNDE-SE 
"geladeira 

c, ou s
motor semi-nova p/açouque,
peixarla, um cofre, uma máquí-
na de moer carne. Ver R. Mala
Lacerda. 36-A. Tol. 246-0328.

VENDE.SE -• Cofre 
'rm 

pcrf.il,
I estado , goladelrj comercial,
! perfeito funcionamento, pela
] melhor of*rla. Rua da Estrela,

109 -¦ Rio Comprido.
I VENTILADORES DE 

" 
TETO

Vende-se com garantia e insta-' ledo; Preço de ocasião CrS
i 550,00. R. Gal Caldwell, 217.
! Fcne 252-3512.
' VENDE.SE cofre comercial

Minerva a prova de fogo. Rua
Conde de Bonfim n° 94<t-A

; fundos. Irl. 258-20IR.
VENTILADORES DE TETO 

"-

I Vcndc-se corn garantia e insta-
lado. Preço dc ocsiiáo, 550,00.

. Rua Genral Caidwoll, 217, fone
252-3512.

i VENDE-SE 5 bancadas 3 seca-1 dotes 5 poltronas I mota d?
| menlcure 3 bacias- tim. Ban-

deira de Gouveia 112 sobrado
Riachueio.

Vende-se

COMPRO I plano da particular
pagamento ., vista urgenla tel,
2342206 Sueli.

CASA SÒDRI PIANOS""-" Re-
formas, compra, vende, facili-
la p/e>ludos 800,00, C. Ollo
(alemlo) I 500, Zlmorman c
Delarue 2 500, de cauda Her.
3 000, cauda Playel .. 000,
cauda Becksieln 8 000, garan-
tidos. Rua Barcelona, 133
Méier (Cachambi) 261-4507 -
229-1921 _ noile e feriados.

INSTRUMENTOS""M','»_ leais -
Vendo 2 guitarras, uma com
desforsoã outros instrumentos.
Rua Vitor Meireles, 92,

PIANO alemão - Tipo apart.,
ótimo som, cordas cruiadns, c/
metal, vindo CrS 2.000. R.
Quintino do Valt, 37 (Esta-
cio).

PIANO Esianfelder tipo apt. c/
alta sonoridade • pouco uso.
Vendo urgente. Rua Arnildo
Qulntela IOS - Botafogo."PIANO 

PlEYEt -Vendo' 4 Rua
Hc?.zr Servt.n 163 Água San-
ta, Só a particular.

PIANOIA' ELÉTRICA H E R I N O i
custou 1 700 vendo urg. 480 jmot. nâo s.ber tocar R, Décio ,
Vilares 191-102 Copacrban».

PIANO BECH5TEIN 1/4 de cau- |
da semmovo vende-se tel, j
246V4424.

PIANO Vende-se semi-novo
ccoo de melai 88 netas marfim I
3 pedais fino QCttã na Rua Sá?
Gabriel, 675. jCtchambl.

PIANO Ven_e-*e cepo do
melai tipo apartamento ótimo
preço. Rua General Belegerd,
46 302. E. Novo.

PIANO "PLEYEL" (estudo.) mod.
ap, conservado. Vende-se 870 '
cruz. Av. N. S Copacabtnr,
1150 ap. 507. Hoje, domingo
2».-folra.

VIOLINO - Anligo oriundo' cio
Tyrol peça rara vendo telefo-
no 246-2384 depois das 12 hs.

VENDE-SE um piano ..tutlnart,
em bom estado, por Cr$ 2._03
- Ver e tratar Praia do Fia-
mengo, 2 «pto. 504 — Tel.
225-7558.

VENOO ume guitarra de caixa
com cabo elétrico de pcuc »
uso. Ver sábado e 2a. em di-
anfo. Pcmpeu Loureiro 5-603.

DIVERSOS
PIANO Vendo Plcxel cx,
Iacaranda 1/2 cauda ace. ofer-
ta, móveis quarto estilo e mais
objetos. Tralar lei. 390-0421.

VENDE-SE - Estabelecimento de
ensino, alvará, livros, registro
na secretaria de Educação de
GB c acervo const. por tel. 43
min.íógrafo ebdlck elétr. os-
tantes de aço, 2 maq. escrever
carro 20 e 24" arquivo, estan-
le aço 0,9o « 0,65 x I2,00m
3 vent. de pó [2 americanos)
quadro; de fórmica. Tratar s_b.
(14 às 18 hs.l e dom. (8 as 12
horas! 2a, após 16 hs. — Tel.
281-7334.

VENDE-SE colégio inlemaio, Zo-
na Rural, legalizado, c/ mui*
tos cursos, motivo saúde di-
retora. Tr. R. Gramado, 245 -
lei.: 394.2225.

VENDO COCKER SPANIEt In-
(liei. Telefone 257-3237.

VENDO filhotes de Setter' iVlan.
dês. Oarala Ribeiro, 135-413,
Tel. 235-1017.

VENDO Novilhas e bozerrãs -
H.landez vermelho. Ver à Re-
la do Guandu 204 Sla. Cru/.
tol. 263-5192 Sr. Sidney.

YORKSHIRE.TERRIER - Filholo
macho c/4 meses, mão campeã
In ternacional importada. Telt
225-8195.

I MACACO Barrugudo, I arara,
I currupmo, I rouxinol, uma
Ciraúna, 1 galo da serra.
246-9894 - 255-2234.

Clínica
Veterinária

Rua lobo Júnior 1023, a
100 metros da Av. Brasil.
Clinica — Cirurgia — Vaci-
ntiçoes — H0Spilt_IÍ7f.ÇÃ0 —
Atonckvsn t.inibem aos do-
mingo; e feriado] alé ás 12
horas.

Balcão frigorífico 3.50 x B0 ;
c/ visor*a'to luxo. Ver e tra-
tar Av. Brás de Pina I 01.8 — i
loia C. Jorías. A vista preço j
de ocasião. ...___
DIVERSOS

* SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

VENDE-SE Balanclm de 15
fon. e mais outras pecas miú-

! das c urqéntia. Trat. R. Mal.
Aquiar, 23 C 2. Bcnfica. Tel.
248-2203.

VENDEM-SE > 2 motores 3 1/2
cavalos perfeitos recalque

, água. Grades janela* vários ta
punhos, Aparelho Ampex rã-

! dio, gravação, vitrola estéreo, ¦
mesa pingpong, poltronas, es- I

i tantes, camas moganò, armário j
cômoda etc. Rua Ap-rana, 38. |
Ver sábado e do.ninco.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Enxofre
Dispomos de 1.000 toneladas de enxofrei

_r -bruto, em pedras, de nossa fabricação, com j'"pureza minima de 99,5%, para entrega ime- jdiata na nossa fábrica em Duque de Caxias-RJ. |
PETROQUISA-FABOR
CAIXA POSTAL - 1181
TELEFONE - 221-2236

Sucata de tubo
galvanizado

Compra-se sucata de tubo galvanizado de
1 1/2". Propostas para a Av. Beira Mar, 406
gr. 1105 A/T do Sr. ELDEMIR.

ENSINO,
ARTES

E MUSICA.
CURSOS, ESCOLAS
E PROFESSORES

AUIAS" PARTICULARES primário
desde alfabetização. Porf. Uda,tel. 235-0983 (à Urde).

AULAS DE VIOLÃO - Zona
Sul: Ensina-se solo e harmo-
nia. Tel.i 255-4052 - Mach»
do.

. ÀÚTO ESCOLA OSMAR 
"-"Àflõ-

. ra p/ nielhor atender c'filial
ã R. das Laranjeiras, 371.

C»T»I: 252-1812. 265-5599.
: ..aprenda" a dirigir 

"—" 
Ãuio

w-- Eic-ia Narciso Humaitá, 280.
Tel. 2.16 5555 10 anos liderando

í_;if ot indice de aprovação.
AULAS" DE PIANO - Professora

fonnnfa pelo Con.ervatório da
UTF - Rua P.nheiro Míchudo,'.il '305 Laranjeiras.

ANALISE SINTÁTICA - TjSTs
rie Português. Aulas inclivi-
doais. Preparo ginásio, veslibu
l*r, vtsi:o o aluno Tel.:

; 2-2-8934.
AULA DE DESENHO e'"Pintura
.ía donvciüo). Cr$ 200,00 p,
mes. Informação telef
2Ó5-U20. _

ÁLGEBRA -Ronaldo 268-6137." 29 anisla da F.A.U. Ensina
Matemática (Alg.) curso médio,
oabj e G. Dese.

MJLA5 particulares equipe de
UDÍversitários de letras o dc en-

.... genhíria da UFRJ ensina ma-
temática, português, fisica qui-
mica, desenho e descritiva p/

. admissão ginásio e cientifico
Ney tel. 247-9525.

AULAS particulares Portuguvs,
Matemitica, primário • gin..-
sio. 23.J7989. Sérgio. _..

iOÍEOlÒ NAVAL"- Concurso
*«m ianeiro — p/ alunos qui.
cursam 4a, série ginasial —
Inscrições abertas até 10 rie

¦outubro — Curso Klystron. Pre-
p<uo intensivo. Av. Copacabana
647/ s. 1012 das 7 ás 10 ou
15 ás 18 diariamente. Tcl.í

- r;2B7-0825.

.URSO DE PIANO POPULAR--
¦CltRAS - Método Bcrklee
School of Music (USA). Tel:

..223-2294 (Barboza), alé IA h.
.URSO DE PERFURAÇÃO IBM
— Intensivo 30 dias. Maquinas
novas 

' 
029 com treinamento

prático em horários variados.
Indicamos colocação. Curso
Sousa Zlpúli, Rua Senador Dan-

-•tat, 117, 149 andar. Tel,
~>n2tó 9408.

',-. ..tSICA, Mat. Qui. e Dos. aulas
particulares. Tel. 234-7354
248-4501 Mario.

•RANCES — Professora dá aulas.
. . TVec.s módicos. 245-0319.
••• ÍRÀNCES - Aulas part. met.

rao. «té 22 heras - Mcür
Amele. Rua HMirío Gouveia
132-602.

-'RANCES profa. recém-cheg. Pa-
ris. Método moderno • rápido.
Tudo sobra Paris. Indiv, i tur-
ma peq. Tol. 257-8435.

•'RANCfS - Com profa. de" Pa^
Escolar Lit. convers. Rainha

litabe-th 214/301. Mme. Yvo-•_rtet 267-0694.

NGLES - Aluno da Cultura In-
qlése. ensina seu método revo-
lucionáno a alunos som base.
Tratar com Enrique pelo tele*
fone 222.5719.
NGLES — Especialista conver-
sação, muita atenção a cada
aluno. CrS 12 aula, CrS 65 mês
Prof. dos U.S.A. Tel. 237-999l._

INCIES -AULAS PARTÍCULA-
RES ¦- Viagens, b o I s a - d e -
estudos conversação e aramáti-
ca alunos sem base -¦ qualquer
nivel, Intensiva American En-' ííílih Course - Rua Siqueira
Carrirtr... 43/6 IB. - Centro

^Comerei»! Copacabana. •
ÍNÒLES -- FRANCÊS - 

"PÕT-

fuç)u_s, ensina-se, método prá-
tico, rápido, garantido, Infor-
mações, telefone 2 2 7-5709
(Ipanema).

.fis

ITALIANO — Aulas particulares,
traduções. Tciefonar das 16 às

_1_8 hs._237-1908.
INGLÊS para glnasiancs, zena

Sul aulas particulares preços
módicos. Tel. 265-2296 - Edu-
ardo.

LECIONASSE - Inglês" pára
todas az séries do Io ç 2o grau
e artigo_99. Tel.235-0922.

MATEMÁTICA E PORTUGUÊS"-
Prim. e secundário, per p.ohs-
sora muito prática. R. C. Bon-
fim. 1 l3/]03iJcl._234.4279.

MATEMÁTICA 
'"Árt. 

99, con".
cursos, revisão, recuperação -
Exi to absoluto. Particular ou
pequenos grupos. Te1.
2380923.

MATEMÁTICA- FISICA - IN-
GLÊS - XAORES - Eng9 tii
aulas particulares. Rua Cesário
Machado. _209 

- Piedade.
PROFESSORA DE PIANO~-~T_ó

rico e prático adultos e crian-
ças — Admissão a qualquer
Conservatório - 245-6704.

PROFESSORA 6( INGLÊS" E
FRANCÊS leciona a domicilio
- 20,00 - Rua Gal. Argolc,
ÍM5-I9 andar - 5âo Cristóvão.
Tel. 228-1544.

PROFESSORA primária e form.
Faculd. leciona prim. Alfabetiza
adultos crianç. Turmas 5 alun.
60 cr. mens. Aulas indiv. 80
cr. (3 v, semana). Copacab. T.
237 6629.

SÉ VAI APRENDER DIRIGIR -
Dlrlja-ie a Auto Escola Ipane-
ma. R. Vise. de Piraiá, 425. Tel.
227780_K _J

VIOLÃO E CANTO,-P/todas
as idades. Método acésslve!
mesmo à pessoas que não poi-
suam intuição musical. R^
Cónego Tobias. 43/101. Meier.

VENDE-SE colégio infantil, moti-
vo de saúde. Zona Sul. Con-
clucão própria. Inf. Dra. Elza

,__i___.__!u _26____5-
ARTES E COLEÇÕES

LIVROS^TÉCNICOS,; eng. pefró-leo e geologia, em inglês.
227-5333, Prof. A.evedo Mar.
quet 25, 301.

OBJETOS ANTIGOS. - : Ccmpro
moedas, selos, prataria, qua-
dres, etc. Coleciono e troco.
Só pessoas idôneas. Dias úteis
e domingo até 21 heras.
255-1621. UBIRAJARA.^

SELOS Vendo coleção Brí.sil
Universal - Não aiuali.sada.

Algumas peças raras- Tel,
252-1693. 2a. 4a. A...feira -
Quitanda, S s/ 507. Río.

MÚSICA E
INSTRUMENTOS

A. Ã."CASA SÉRGIO 
"PIANOS

De cauda, armário e ap, es-
trangeiros e nacionais. Exce>
tente financiamento. Rua San-
_2 __•_____ Êf* Pca. Saens Pena.

A ;CASA:-Mll.tAN.PIANOS — El-
trangeiros, nacionais, cauda,
apto. e armário. A longo pra-
ro. Ouvidor, 130, 29 andar, lo-
jas 218 e 221.

A CASA MOTTA - Pianos cau-
da, Ap. armário. A prazo.
Aiende também sábado a
domingo. 2 Dezembro, 112.
Cttele.

'A VISTA — Compro um pia-
no, cauda ou armário. Cha-
mar a qualqutr hora, Nego-
cio rápido. Tel.: 245-1581.

A VISTA — Compro piano de
qualquar marca ou tipo. Tal.
256-4084, rápido, hojn, urgen*
ta, qualqutr hora, 256*4084.

A VISTA — Compro 1 plano,
para levir p/ o inferior qual-
quar tipo. Pagamento imtdía-
to. Tel. 236-3652.

COPACABANA Vende-se 
"pia-

no, marca Niendorf e sofás
em bom estado. Trnfr.r Av.
Atlântica, 79A6. Lòjfl A. óábado
e tJominqo.

ADVOGADO - Consulta grátis
desquite, anulação de caia-
mento, inventario, despejo, co-
branca de dividas, causas Ira-
balhislas, causas criminais etc.
Dr. Ivahy Paixão Av. Rio Bran-
co 185 sala 1605 tet. 242-6867.

ABERTURA DE FIRMAS, escritas
atrasadas, contabilidade em
geral. Organização Dom Bosco
de Serv.çoí Gerais Ltd=. Ru_
Ccnst.nça Barbosa. 197-19.

ADVOGADA ~ Despejos, inven-
tár-os, desquítes, executivas,
trabalho. Dr_. Beatriz - Assem-
bléia, 73-39 and. s/ 4 das 9
as 12 e das 14 as.lShs.

ÀDVÒGÀDÀ - Inventários, des-
quite, ação de alimentos ad-
ministraçào imóveis. Consulta
gritis tel. 234-2206.

ABERTURAS DE FIRMAS Con-
tabilidade, aheraçócs contraiu-
ais, assessoria jurídica, assís-
téncía fiscal e trabalhistas.
Avenida Rio Branco 157 — sala

.537 - Tel: 222-4063.
ADVOGADOS Desquite, in
ventárioi, despeios, cobranças,
causas trabalhistas, causas cri-
.tiinais, etc. Avenida Rio Bran-
co. 156 - sala 537 - Tel:

. 222-4036^ _
CONTADOR -Escrit'.. de socie"

dades em geral — firmas in-
dividuais ¦ atrazadas - lm-
posto de Renda - atualização
ou Baixai - R- Gonçalves Dias,
33 - s.'50l - Tel. 222-6518 -
FERNANDO - CRC - GB
17?7.

CONTADOR devidamente habili-
tado aceita escritas cu demais
serviços contábeis. Tel.
2815136. Eduardo.

CENTRO - Vendo equipo Atlan-
tt t ap. Sianen» tm eslado
de novo, Av. 13 de Maio 45,
s/ 505. Tel. 264-9973 - 
390-1487. Dr. Wilson.

DESENHISTA AUTÔNOMO ...-
Oferece íeus serviços p-fins
publicitários e artes gráficas.
Tel.: 396-3545 - 0. Mendonça.

DENTISTA - Vdo. consultório
d e n'ár.0 ccmpleio instalado
CrS 7 000. Rua Senrdr.r Dantas'
76. s.-303_Tel. 252-37U._

FNFERMEÍRA D1PI. 
'tr-fa 

cravos
e espinhes cem más;eras cs-
*_¦.,_¦.. Tel. 225CB37.

MASSAGEM ELETRÔNICA -
Aparelho R.lax-A-Scissor. 12
pontos de massagem. Última
palavra para ginásio, saunas,
inst. de beleza. Novo. Cr4 ....
3 800,00. Tel.: 238-1268.

OFTALMOLOGIA Vendo equi-
po completo, tampada ó_\ fen
cia e lesõmr-tro. Tel. 287.4i.3e.

OXY'pAK"-"Vend"e"-Ve', aparelho
de OA-çjènio pertát I, novo em
osíojo. Tel. 225-9566 diàriamen-
te 19 às 21h.

WÊ_mmammmm__mm_ma
VENDE-SE - Estufa Fatiem nova

45*50x45 por 500 e mesa dc
oiinc clinico 220. Av. 28 de
Setembro, 335 -238-7410.

PROFISSIONAIS
DIVERSOS

CONSERTO e luiiro móveis cem
oer fe'. ção. EsoJC.alista cm
move.s antigos. Paulo Elbert.
Tei. 258-5675.

EMPAIHÃDOR - ÊstofadcV"-
Lustra-.fcr autônomos. Palha ln-
diana de la. Serviços ráp'.óa
e garantidos. F-one 266-5570.
AbcJ^

PINTURA" É REFORMA de casa
e apt. Pinto cômodo a 110,00.
Chame - ' compromisso lei:
243-324' -. José.

PINTURAS E REFORMAS - Pinto
casas àpri. colégios icabamin-
tos dc obr.s dou ref. Pagto.
financiado. T. 3?2-3403.

PINTURAS 
' 

E 
"REFORMAS

Casas apts. lojas clc. Atende-se
em qualquer bairro. Tei.
243-3377. Antônio. _

REFORMAS em geral pintura —
hidráulica, elétrica, alvenaria,
instalações comerciais, rebaixa-
mento, vulcatex mural, tapete
pipel parede, J. C. BRAGA
R:VESTIMENT0. Av, Copacaba-
na 660 s/404 tel, 236-4462 -
2b5-06n^_

REFORME OU PINTE - Si/acasa,
apte. cu prédio íccncJominic)
e pague financiado. Imobiliária
Braune S.A. F. 265-7051 ou
.65-2743.

SR. COMERCIANTE, ie tens pro-
blemas do escrita atrasada, tm-
postos, INPS, PIS, Funcio rle
garantia, alteração contratual
baixa de firma, transferência,
legalização, chame-nos p/tel.
224-6909 e m..ndarcmos um
contador a domicilio cm dia
e hora marcada, inclusive sába-
do. Temos profissionais com-
petentes. Preço iusío, serviço
rápido c garantido.

Perfuração/
Conferência

Acciíam05 serviços. Temo*
mápuinús IBM 029 e 059.
Tratar rom Aiorr.o lei.: ....
252-6750.

Super-Synteko
FONE 224-5484

Pintura o ebde.fração —

Conservadora NOVA YORK
LTDA.

>-_M_£

DIVERSOS
SOCIAIS

AO GLORIOSO Santo Antônio
ler ir agradece graçe al;&oç-da.

A SAÕ JUDAS TADEU 
"agradeço

graça aicínçad-. J. C. P.
AO MENINO JESUS DE PRAGA.

agradeço qr-ça aicançada. C.
M.

AO MENINO JESUS DE PRAGA.
agradecemos graça alcançada.
Marlene e Caries.

AGRADEÇO grande graça re-
cebtda de Santo Antônio. A.
Faria,

AO Menino Jesus de Praga.
Agradeço uma graça alcançicla.
Scnia.

BUFFET, DOCE*:
E SALGADOS

DOCES DELICIOSOS Aceito
encomendas a CrJ 0,50 cad:.
Entrega a domicílio. — Tel.:
2660917.

FAMÍLIA MINEIRA NO MEIER
-- Fornece refeições a domlcl I
lio. seis marmitas variadas — '
Preco 10,00, Trat. 281-4128.

FORNEÇO refeições a domicilio
Catete - 285-4818.

ANIMAIS E
AGRICULTURA

AFGHAN HOUND macho Impor". I
tado magnífico exemplar. Rua I
da C-scata, 48 ~ Tijuca.

BOXER femea importada nove i
meses, idade. Rua da Cascata, ,
AB - Muda - Tijuca.

COLLIE - Filhotes -- ótimo pe- j
dlgrec carnpeonlislmos rc- ;
gistres KCR . FCB. Tel.
248-7834.

CANIL WINDSOR - FiTnõlc^j
Cocker ..panie! Inglês, filhoi i
de campeão importados da In-
glaterrae Argentina. 226-8983. !

COLHE Cssai 250 e 200, 45 jdias. Rua Mf.rangá °0 Praça j
Seca. Jacarepagua,

COCKER SPANIEl - Fêmea, \
preta. Motivo mudança. Tel. I
248-5233.

DINAMARQUESES GIGANTES -
Tigrados e dourados, filhotes |
com excelente pedigree, mãe
importada. Telefone 226-3766. j

DOBERMAN ~ Vende-se fêmea
cem pedigree, de 4 meses com ¦
orelhas e rabo iá enrtados. Av, !
Copacabana, 876/703, _

DALMATAR Vendo macho
com pedigree Orlrne linha- 

'

gem — Já vacinado 6 meies, j
Estrada do Gabin.il, 1165 -- 

jFreguesia - Jacarepaouá.

GALINHAS combatente; japonc- ¦
sas netas de importi.i.0. CrS j
200,00 cada. Tel. 247 7083 si
a noile.

-

MINI-PINSCHER e Mini-Fo»
Terrier pelo Uso v, lindos fi- I
lhotes e 1 gara pert. tàt_\ belo- ¦.

245J340.
PÁSSAROS cantadores vendo 2 ;

I curiós a CrS ITO. e 1 canário j
i da terra do briqa 300,00 Cop.
I TcL 237-4780.

PROCURA-SE fêmea poodle pre- |
í lerencia cinza ou br-enca ma- j

cho regii-trado Kennet-Club - \
I Tamanho_ médio lei. 2_47-8335. j
! PERDIGÜeTrÕ 

" 
r* Vendo f.mea, i

| ótima linhagem, já vacinada. \
Estrada do Gabinal, 1165 -
Freaucsia. Jacarepagua - Sf. !
MANOEL^

PÁSSAROS - Currupião, meiro,
trinca-terro, sabiá una, exímios
car.radorcs. Detalhes, Tal.:
!"_-3li7B. _

PÓÒDLE" - Macho" preto 2 I
meses ótimo pedigree, lindis- i
simo. Vendo. Tel. 266-3868,

VENDE-SE 
"lindo" 

cavalo 
' 

marrcn. !
bem Remado, idade três anos
e meio. Procura e ver com Irei-
nador Mário, S.ciedadc Hipica |
Brasileira. Tratar fona 2278731 |
à noite,

DIVERSOS

JARDIM DA SAUDADE - I"
cemitério pífque informacòei e
vendas, lei. 242-5910 diária,
mente dai 9 às 22 h_i. Cunha.

SENHOR - Mela Idade deielt
conhecer senhora ou moça io,
educada a fim de fazer anil-
zade - Cartas para a porlarla
deste Jornal c/endereço lole.
lone etc. sob o n9 049202.

SENHOR DE IDADE," indepen-
denta morando cm casa pró-
pria, deseja conhecer para jó-
rio rompromiaio, senhora de
boa aparência morena clara dc
dé 45 anos, compreensiva, boíi
dona de casa, inslruida de pre-
ferência espiritualista e iapo-
nesfl e que oueira residir no»
subúrbios. Escrever para a por-
lana deste Jornal sob o n?
02; 623 dando noma « endere-
ço.

SOLTEIRO procura viúva ou sol.
leira - 35 a 45 ano*. P. fui.
união. Sou moreno, 1,71 de ílt.
48 anos. Cull. média. Sit. es-
tavel, Cartas p. portaria deste
Jornal n? 139 445.

•LEILÕES,
DECLARAÇÕES

E EDITAIS

Comunicação à praça
A AGÊNCIA MARÍTIMA LUMA LTDA.,

agentes da armadora do navio brasileiro"NETUNO", entrado no Rio de Janeiro no
dia 16 de agosto de 1972, vem por meio
da presente comunicar à praça, de con-
formidade con a legislação em vigor, que
foi extraviado um jogo de três conheci-
mentos .originais amparando 1 caçamba
e 1 amarrado de braços, marca SOBRE-
METAL R-C6797A JOÃO MONLEVADE
MG VIA RIO DE JANEIRO BRASIL N.°....
01354/5, pesando 3.720 quilos, embar-
cado no citado navio no porto de Sa-
vannah, com destino ao Rio de Janeiro,
por Caterpillar Américas Co., com a con-
signação ao embarcador, sob conheci-
mento n.° 19, datado de 5 de agosto de
1972, não existindo qualquer impedimen-
to dentro do prazo legal, far-se-á entre-
ga do referido produto à SOCIEDADE
BRASILEIRA DE RECUPERAÇÃO DE ME-
TAIS (SOBREMETAL) LTDA., cujo endere-
ço e nome constam do citado conheci-
mento para notificação, através de termos
substitutivos ao Conhecimento n.° 19, Sa-
vannah/Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de
19/2.

AGÊNCIA MARÍTIMA LUMA LTDA.

(a) João Corrêa da Silva
(Ene. Setor de Longo-Curso)

Comunicação à praça
A Agencia Marítima Luma Ltda., agen-

tes da armadora do navio brasileiro "Ne-

tuno", entrado no Rio de Janeiro no dia
16 de agosto de 1972, vem por meio da
presente comunicar à praça, de confor-
midade com a legislação em vigor, que
foi extraviado um jogo de três conheci-
mentos originais amparando 1 trator Ca-
terpillar, modelo 977 L, marca SOBREME-
TAL R-C6797 JOÃO MONLEVADE MG
VIA RIO DE JANEIRO BRASIL N.° 01353,
pesando 17.243 quilos, embarcado no ci-
tfdo navio no porto de Savannah, com
destino ao Rio de Janeiro, por Caterpillar
Américas Co., com a consignação ao em-
barcador, sob conhecimento n.°18, datado
de 5 de agosto de 1972, não existindo
qualquer impedimento dentro do prazo
legal, far-se-á entrega do referido produ-
to à SOCIEDADE BRASILEIRA DE RECUPE-
RAÇÃO DE METAIS (SOBREMETAL) LTDA.,
cujo endereço e nome constam do citado
conhecimento para notificação, através de
termos substitutivos ao Conhecimento n.°
18, Savannah/Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de
1972

AGÊNCIA MARÍTIMA LUMA LTDA.

(a) João Corrêa da Silva
(Ene. Setor de Longo-Curso)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

de Expansão e MelhoriaPrograma
do Ensino - PREMEN

CONCORRÊNCIA N.° 02 72 - ADM

AVISO
O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino - PREMEM,

órgão do Ministério da Educação e Cultura, instituído pelo De-
creto ri.0 70.067, de 26 de janeiro de 1972, com sede à Av.
Pasteur, 368, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guana-
bara, torna público para conhecimento de quantos possam se
interessar, que fará realizar Concorrência para a construção de
duas Escolas Polivalentes, no Estado do PARA, uma na cidade de
ALTAMIRA e outra na cidade de SANTARÉM, cada uma com
3.200 m2 de área coberta.

Os interessados poderão obler o Edital de Concorrência e
demais documentos e informações na sede do PREMEN, didria-
mente, das 8,00 hs. às 12,00 hs. e das 14,00 hs. às 18,00 hs.

As propostas serão recebidas, no mesmo, local, às 1/1,00
horas do dia 16 de oulubro de 1972.

(a) Sady Boano Mussoi
Secreta rio-Executivo

Declaração
Declaramos que foi extraviada o

cautela n.° 0.197.436 de 750 ações de
n,°s 0.033.464.593 a 0.033.465.342 ordi-
nárias nominativas, emitida em nome de
JOSÉ MARIA BORILLO por PETRÓLEO BRA-
SILEIRO S/A. - PETROBRÁS, o que a tor-
na sem efeito.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1972.

P.P. MILTON DE AZEVEDO (Diretor)
Cia. Ipiranga Corretora de Cambio e Titules

Declaração
Declaramos que foi extraviada a

cautela n.° 0.219.169 de 180 ações de
n.°s 0.253.926.533 a 0.233.926.672 ordi-
nárias nominativas, emitida em nome de
NEWTON ALVES COSTA MUNIZ por PE-
TRÓLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRÁS,
o que a torna sem efeito.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1972.

MILTON DE AZEVEDO (Diretor)
Cia. Ipiranga Corretora de Cambio e Títulos

PRECISA-SE - Arrum.d.i,..
rjovtnunl. d» .5 • 35 anot,
cem gnncU prillca • .•ferirv
cmi di», no mínimo, I ano n*
moima cota do trotamonto,
dormir no omprago, ordonado
CrS 300,00, tratir Av. Viuon-
do dt Albuquorqut n? 1 225.
lob.on>0_voa.

PRECISA-SE - Dl babá 18/25
anoi com pritica poda rafa.
rincia. Rua Ttlxtlra Mallo, 37
701 — Ipanama, 

PRECISA-SE - CÔpílrVaT,;.
madalra c/multa prática boa
aparência raforânciai minima
1 «no. Bolívar 33/1 201 -
237-7773.

PRECISA-SE de empregada para
levar e arrumar, com rcferòn-
ciat e documonloi ord. CrS
250,00. R. Dominqoi Ferreira
178 ap, 1.01,

PRECISA.SE cozinheira compo.en-
te q/ cuide p"çm miúdas. Re-
ferônciai recente: e documen-
to«. Trnt. p/ manhã. Dorma
emprego, R, Joaquim Nflbuco
B0 ap. IC03. Poito 6 - Copa-
cabana.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

PRECISO - Empregada d reler,
morando perto, podendo ir Pe-
trópolis. Todo jerv. de senhora
ló. Barão Flamengo, 22/1003.

PRECISA.SE empregada p/ todoi
serviços aceita-ie c/ criança c/
maii de um ano. R. Nalal 38
_p. _ 102 oBtaforio.

PRECISA-SE garota educada e
r«.apc.niável para ces* de ?
pessoai. Referenciai responsa-
v-I.Jn.^236-3776.

PRECÍSO empregada todo lervl-
çf> fnmilia pequena que soja
ótima cozinheira. Documenlos
r referenciai. Av. N. S. Cop-.
raban.t, 1298/303 - Tel.
2671651.

PPSCI SA-SE - Emprenada. Cozi-
nhítr) lo'no-.oq,ao. P a g ... s n
n-uito bem. Extqe-se referénciM
peto menos I ano de casa
e carteira, Traiar parte tarde.
P. Santa Clara 340 - apt?
701 Copacabana;

PRECISA-SE Para casa senhora
%ó de tratamento para cofinrw
trivial lino variado e todo ser-
viço — Saiba ler e acima 35
ru ,s — Av. CopHC. 866 ap,
"Ci.
PRECISA-SE urqenie, moca maior
c referências que qoste de
Criançm pf tervic^s leves em
epto* de casal,,que durma no
emprego. Tratar à "?ua Uruquít,
56 apto. 102 - Das 13 heras
frm diante — Tiiuca.

Pr.ICISA.5t empregada, a Rua
Santo Clara nn 131 cobertur-
Copacabana, ExigenvM rvfe-
ténfilfl e carteira fona aoi 'Jo-

JIÍin__P_L__Í*lií.l0 mínimo.
PRECISAIS!" caseiro 17:¦¦' filho*

litlo Ja.artpafiuii, tralar na Ãv.
P_assos,_69.

PRECISO do uma emprorjada p/
todoi oi torviços quo durma
no emprego pode-io referên-
cia ordenado 1.0,00. Tratar ...
bado e domingo. Rua Santia-
QO, 456 Ponha. 

PRECISA-SE copeira arrumadeírã
c«ipe-se educação, responsabih-
dade, referências ordenado
250. Rua Ollvuira Rocha 57 ap-
lo. 401 Jardim Botânico Tel.
266-3106.

PRECISA-SE empregada para
cozinhar e arrumar. Dormi no
emprego com referências, Or-
denado CrS 300,00 Rua Pomoeu
lourelro_ 44-102 ___""__!__

PRECISA-SE--- Cozinha e lim-
pcza. Dormir no emprego. Rua
Coronel Costa ní 51 - Méier.

PRECISA-SE arrumadeir» r;"u"ã
Vrrbenas 174 V. Valquaire
Paqa-.e bem.

PRECISA-SE - Para can da ie-
nhor ió de todo respeito, para
co.tnhar trivial fino variado
e todoi oi serviços que saiba
escrever e boas referências,
durma no emprego o que tenha
mais de 40 anos. Bom ordena-
do R. do Russel, 32 np. 1002
- Tel. 225-9586.

SENHOR com" _ filhos de 6~e
8 ímos precisa de empregad*
para todo icrviço. Av. Copa-
cabana, 300 ap. 604.

SENHORA ¦- 
"Precisa-se 

para
todos os serviços de apar-
tamento de pessoa só. Rua
Voluntários da Pátria, IU ap.
502 - Bloco A - Botafoçjo.

SENHORA DE GABARITO olere-
ce-se par*, acompanhante Sra,
fino trato. D. Verá — Tol,
287-2192^ ___ 

SENHORA de gabarito ni.it.ce
~.à(s tomar conta api. ..r, só
pede dá referencias. Tel. D,
Vera. 287-2192.

j TOMA.SE CONTA de crlançai
ambiente sadio iratar pelo te-
jef. 224-8885.

URGENTE"- Casai precisa co"
peiro arrumador com grande
prática e ótimas referên Jas.
Doa aparência, sério. Paga-to
bem, Praça Eugênio Jardim. T.

I 256-0909. Favor não se aor?-
t sentar qurm não sati .fizer as

exigências.

COZINHEIRA trivial variado e
outros serviços leves precisa-se.
Rua 19 de Fevereiro 127 ap.
401. _

CRS 220 - Precisa-se empregada
que saiba cozinhar - Rua Hu-
maitá, 109 ap9 903 - Bota-
fogo. 

COPEIRA - Boa apar., dorme
no emprego. Pag_.se bsm. R.
Farme de Amoedo 146/201 -
Ipanema.  

COPEIRA - Arrumadaln para
casa da casal. Prtctsa-st. Epi-
ticío Pessoa, 800 — Ipanema.

COZINHEIRA - Preciso respon.
sável, lossegada. Trivial fino.

empr. R. Pardal
ap. C-01. Tijuca.

Don
Mallct, 14
264-1204;

COPEIRO FAXINEIRO - 
"Precisa.

se com alto gabarito sabendo
servir a france:., muilo bem,
Ref.rència da última casa, car-
reira de saúde. Paga-se bem.
Apre_entar-se depois das 9,00
h. Cupertino Durão 45/405 te-
blon.

-

COZINHEIRA - Preciso é/ 40
anes ou mais p/lavar também.
Sõida c/ 15 dias. Exijo reis.
p. Soares Cabral, 71 ap. 502.
laranjeira.

COZINHEIRA - Precisa c/pra-
ttea, documentos para caia de
familia. Paga-se bem. Tratar
Rua Gustavo Sampaio 244 —
Leme.

COZINHEIRA - Precisa-se b_ã
cozinheira para c-asal. Tel.
247-6853. _

COZINHEIRA - Preciia-st con-
zinheira com pritica a referên-
cias idade 25 a 35. Tratar Rua
Domingos Ferreira, 140/701.
Paga-sa bam.

COZINHEIRA -" Trivial varia-
do, lava roupa na máquina.
Referência no minimo 1 ano
da casa. Ordenado inicial 
250,00. Ttl.: 267-3888.

COZINHEIRA - Pracisa-se" de
uma com boas referências.
Tratar na Av. Epitácio Pessoa,
4 960 - apt? 1 402. Tel.
226-6626.

COZINHEIRA - Precisa-se p/
trivial fino, c/ referências, cart.
prof. e saúde, que durma no
emprego e goste de crianças.
Prtga-se muito bem. Tratar 2a.-
feira, (one 265-4280.

EMPREGADAS - Preciso ume
cozinheira 200,00 e uma babá
150,00. Exige-re carteira ;u re.
ferência. Rua Mearim, 264 ;p:o.
108 - Grajaú. _

EMPREGADO - Prec/rapaz p/
cozinhar, irrumar, lavar * pas-
sar roupas pequenas p/casa',
200,00 a 300,00. Tel. 256-6301.

EMPREGADA""- Peauena 'anii".
lia, lodo serviço, trabalhar das
13 às 20 horas dias út_h. Rc*.
f doe. Paqo bem. Tol.fon-:
266 3109. Tratar Rua Icatu, 39/
302 das 13 às 18_no sábado,

EMPREGADA - Familia de qu».
tro pes., todo serviço. Dormir
no emprego. Ord. 210,00. Cl
referências. E lavadeira p/um
dia por semana, 10,00 p/dia
com refeições. Leblon. Tel. „.
227-8658 após 18 \___

EMPREGADA - Precisa-íe pF~o
serviço de p.q. familia. E'**
gem-se referências. Tratar (..
Santa Clara, 294_ap. 202.

LAVADEIRA - Para casa de tri
tamento dormindo fora folga
aos domingos. Ord. 2C0,(X).
Pago as passagens. Peco refe-
roncas. R. Bulhões da Carva-
lho,399/201.

MOCA para serviços domésticos
preciso com boas referências
e documentos. Tratar pelo tel.
236-2904.

MISSÃO SOCIAl oferaçe ótimas
cozinheiras, arrumadeir.,! de
confiança com referências. Tel.
252-9915.

MOÇA — Para todo serviço ca-
sal sem filho*. Dorme empre-
go Ord. 300.00. Traga ref. e
doc.Av. Copacabana 583/806.

MOÇA que saiba cozinhar pre-
cisa pequena família. Apera
na 81 - Leblon.

MENINA para apartamento de
casal. Rua República do Peru
72810.

EMPREGOS

ESCRITÓRIO E COMÉRCIO

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-_e moça c/ referencias.
Rua Nascimento Silva, 511 —
Ipanema.

COZINHEIRA 
~ 

TÍivTã] finT,
preciso, fazendo todo serviço
casal, com referências. Ordena-
do CrS 280 00. Marciues de
Abrantes, 107 apto. 1107.

COZINHEIRA:- 
" 

Precisa-se na
Rua Araúio Pena 58 — Tl|uc.,

C O PE I RÃ/ARRUMADEIRA . -
Preci ja-:e para casa de tra-
tamento que saiba servir a
francesa. Favor apresentar refe-
réncias e documentos. Ordena-
l\-: CrS 300,00 Rua Professor
Aberlardo Lobo, 56 29 andar"~* 

Jardim Botânico.
COZINHEIRA -De forno e

fogào, de preferência senhora
com referências. Pago ótimo
salário. Iratar 287-1570. D. Eu-
nice,

COZINHEIRA;:- Precl»a_e.com
prática de refeição comercial.
Beco cio Bragança, 12.

COZINHETRA~~Trivlal fino -
Mefor 2 anos p. peq. fam.
sal. 280,00. R. Raul Pompéie
61/602. Tel. 267-5450.

COrNHEIRA lrfyl»l varledo Cl
prática. Precisa-se. Tratar R.
Omiònle R_m-js 182 apt. 502.
Parte da manl.-.

COZINHEIRA forno fogio rom
ref. até CrS 350,00 um.t pos-
soa só. R. Aires Saldanha, r.9

fl 27/1201.  
'_ ¦__

COZINHEIRA - Precisas, c.m
referencias. Ordenado 320,00.

_Rua_Airc. Saldanha, 98-1201.
DOMÉSTICA - Precisa-se para

serviço de casal. Tralar Ru_
Raul Pornpéia, 131 ap. 603. Re-
tfdênda ou na loja Raul Pom-
péia. 94-A. Tels. loia 247.5673
e,247-l753,

DIARISTAS — Preciso somente
t. condições abaixo: referên-
cia, documentos. Coz. pas-
s.deira, faxineira. Av. Copa,
605-606. B. apar.

DOMESTICA p/fazer companhia
jra, doente q. durma e tenha
pacincia (clinica). Domingos
ferreira, 221/1203 - 203,00.

EMPREGADA - Todo;:- serviço
trivial variado p/ psquena fa-
mília trabalha des 17 às 21 ho-
ras dias úteis paga bem. Tel.
266-3109.

EMPREGADA - Trivial simples.
Exiges. referenciar. *'(iga-.e
bem. R. Conde Bonfim 590 ap,
206.

EMPREGADA - Para todos ser-
»'icos casal cozinhar e lavar.
Barata Ribciro_23_2;60l.

EMPREGADA- DOMESTICA -
Precisa-jc. Tratar R. Honório
M27 ¦ Cachambi.

EMPREGADA d.inés'Ü:a, para
todo sarvço pede-se referên-
cias, paga-se bem. Irat.f na
Ru£ Garscn^ernsira^Jíl /302,

EMPREGADA — Com referên-
das 3 dias na semana arru-
mar lavar pessoa só senhora
Tel. 252-4584.

EMPREGADA que 
'saiba 

cozinhar,
precisa-se cem referências, à
Rua 5t_nador Vergueiro 118 apt.
40J rian.enqo.

EMPREGADA -,-. - .-, Todo" serviço
pequena família estrangeira.
Exige-iB prática a referências
•xatas. Rua Redentor, 20/'..01
Ipanema.

EMPREGADA - Cozinhar « fa-
xer serviço geral. Paga-sa bem.
Rafa. Av. Visconde da Albu-
quetque, 517/602.

EMPREGADA - 
~Cr%~ 

.180,00
cozinhe bsm# mais de 30 anoi,
com ref. Trat. Ruf Paissai
199 apto. 403. Tel. 245-9953

lu, I

MOCA - Preciso trivial simples
e passa. Ref. Rua Laranjeiras
347 tp, 807 - 265-8697. Pjgo
bem.

MOÇA p/todo serv. uma pes-
soa, morando no emprego,
CrS 200,00, precisa-se na Ba-
rala Ribeiro, 502 - apt? 718.

MARECHAl HERMES 
""PreciTo

empregada doméstica não lavi
roupa grande. R, Sirici, 426
ap;. ¦IO., Trag. ázmlno",

OFEREÇO copeiro i. a franc.b,
aparência refer. ssrvico sol.
Av. Copa, 605. Tel. 255-0685
q. anual também diarista maid.

OFERECE-SE rap.z diarista ou
fixo para senhor só ou casal
faxineiro, arrumador ou czzi*
nheiro. Referências. Tel.
227-8309, ¦¦£

OFERECE-SE lavadeira para íavér
em casa. Rua Marques de Sapu-
cai n? 288 C-10.

OFERECE-SE - Moca portugua-
sa p. cotinheira banq. ou ca-
sal t. ser. alto trato p. viaj.
trat. R. Hermenegildo de Bar-
ros, 8/618 esq. Cindido Man-
des. Glória.

ÕFERECE-SE doméstica dc c.nfi-
anca p/ Trabalhar c/ criança
p' senhor. Nao faço questão
ordenado alto. T. 238-9215.

OFERECE-SE passadeira portu-
quesapor dia lei, 248-5024.

PRECISA-SE coz. que saiba tri-
via) fino ord. 300,00 trazer
ref. Av. Rainha Elizabelh 636
Tel. .27-4003.

PRECISA-SE - De arru-
madeira copeira, exi-
gem-se boas referên-
cias. Rua Décio Vilares,
265 — Casa — Bairro
Peixoto. (C
PAGA-SE CrS 3Ò0.0Õ a 

"cozTnhciT

ra de forno e fogão que seja
compete-nte asseada e que te-
nha referências para familia dc
3 pessoas. Favor não se apre-
sentar quem não tanha com-
peténoa. Tratar lei. 267-4589.

PRECISA-SE pessoa tomar conta
apt. que saiba cozinhar bem.
Em Copacabana. Tratar Matoso
152.

PRECISO empregada p/todo ser-
viço casal que trabalha fora.
Dormir no emprego. Referên-
cias. Av. Copacabana 1335/504i

PRECISAM.SE de cozinheira e
arrumadelra, p/ casa casal, dor-
me no emp. Sal. Inte. 300,00
arrum. 200, folqa quinzena).
Tratar tel. 240-4688 horário das
7 às 13 hs. Tijuca.

PRECISAM-SE de 2 copeiras com
prática e boa aparência — R.
Antônio Cardoso Uai, 26 -
Nilópolis, .

PRECISA-SE de e m p r eg a d a
domestica 220,00. R. Desembar.
gader Alfredo Russel, 50 apto.
202. Leblon, Que não durma.
Perto cesa da Banha

PRECISA-SE emereg. dem. que
durma no emprego. Tratar pelo
tel. 242-11C2 a parlir d-s 13
hs.^da ,afde.

PRECISA-SE cozinheira & copeira
arrumadeir a paga-se bem. Ru?
Matriz, 33 - Ap. 202 - Bola-
fogo^

PRECISA-SE empregada ' o d o
serviço familia trê_ pessoa
paga-se bem. Rua Matriz, 33
ap. 202 - Botafogo,

PRECISA-SE de uma babá. Rua
Pedro Américo n? 97 — Tel.
225-8593 - Eunico.

PRECISA-SE de cozinheira de
forno e fogão paga-se muito
bem tratar na Segunda-feira
e noite na Rua Júlio de Cas-
tilho 65 ap. 501.

PRECISA-SE cozinheira cem-
potente para cassl som filhos,
lodo serviço menes lavar e
passar. Exigem-se ótimas refe-
rència;, Não sabendo cozinhar
não adian.-. Ordenado inicial
300,00. Av. Atlântica 1782 ap.
204.

AUMENTE seu orden.do reven-
dendo blusões por conta pró-
pria. Fornecemos amostras qrá-
tis. Rua República do Líbano,
61 sala 901. Centro GB._

ADMITO Rei, Públicas (náo é
venda, met mo) moça — 18/30
anos — ót. aparência — desen.*
baraço - fixo 500 e particip.,
base: 1.500 - Av. Copacabana,

j 583 1115. 

I AMBULANTE 
"- 

Preci"s"a.e" para
loia na praia de

Copacabana ern carrocinha. R.
Siq. Campos, 16J-B. _

admTnTstradora de ímoveIs
condomínios e bens, em ex-
pansão admite pessoa que seja
bem relacionada no ramo, para
exercer função de relações pú-
bllcas, exigimos boa aparência
e nivel secundário pagamos 2
mü mais comissões* para traba-
lhar na Zona Sul. Tratar Rua
Santana 73'501 comparecer mu-
n:clo de documentos.

AUxTtlAR DE VENDA - Precisa-
se. £._Honório 1427.

AUXILIAR para escritório, pre-
cisa-se. P. Fernandci da Fon-
seca 301 I. Governador — Ri-
beire.

ADMINISTRAÇÃO de obra social
Zona Sul precisa de senhora
independente, meia idade,
Instrução média, com capacida-
de para dirigir parte adminis-
irativa de creche interna de
menores cinco anos, Dormir no
emprego. Carteiras trabalho e
saúde. Referencias. Salário CrS
500,00. Cartas para Av. Lineu
Paula Machado, 788 - Jardim
B-!<inÍco.

APRENDÍZES ,de Escrituração Fis-
cal. IPI, ICM, ISS, INPS. FGTS.
Preparamos ao trabalho em 1
mês. Ensino prático. Tel.
788-0990.

AUXILÍAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se com muita prática,
arquivo, dep. pessoal, datilo-
grafia. Paga-se até Cr. 800.00
r* almoço. Tratar na Rua Dias
da Cruz 255 Churrascaria .Gar-
galo.

AGENCIADORES (AS) DE IMO-
VEIS - Zcna Sul e Tijuca p/
casas e apt*tamentos e terre-
nos. IMOBILIÁRIA ONASSIS
ITDA. Necessita de agenciado-
res (ambas os sexos). Horário
Livre e sen. obrigatoriedade no
escritório. Ent/evlstas c/o Sr.
Gilberto. Rua Sta. Clara, 33
gr. 212. _ÍC

BALCONISTA :-'- Para padaria
com prática comprovada

JACAREPAGUA' - Confeitaria
Nobreg., precisa de balconista
c/prática e referências — Pra-
ça da Taquara n° I — Taquara.

MOÇA p/ corret. imóveis e aux.
escritório. Preciso da uma. Tr.
Dr. Sebastião. Pça. Floriano,
55:7o. 2a.-feira. 15_hs.

MOCINHA - Preciso p/ escrito"
rio que saiba dat, c/ ref. e
doe. Tr. sábado de M às 18
hs. R. A'varo Alvim, 48 tl, 410
e 411. Tem XEROX. _

MOCAS para balcão, com prática
loia Rua José Maurício, 176.
Penha.

PRECISA-SE de moças com prá-
tica de balcão. Rua Barão de
Iguatemi, 76.

PRECISA-SE de balconista. Rua
do Carmo, 5, Loja. 

PADARIA - Precisa-se de um
balconista com crática. R. Silva
Vaje 493 Ca/alcantc.

PRECISA-SE balconista c/ ptáti-
ca em padaria. Rua 24 de
Maio, 959 Engenho Novo.

PADARIA — Precisa-se de uma
caixa c/prática do ramo. R.

j Humaltá. 36 "^JBo^foj.^-

! PRECISA.SE de 2 mo;as para
rrabalhar como psrfuradoras -
Loteria Esportiva tratar do-

j mingo todo dia Rua Barão 278
¦ A Jacarepagua.

PRECISA-SE - ' Meei bo.
j aparência para trabalhar como
j corre lera foto siudio especial!-

rado em colégios, inauqur.-
j çoes, e casamentos. Tratar hoie

das 9 ãs 18 horas e amanhã
I das 9 às 13 horas. Vis Piraiá
| lll sala 319.
'¦ PRECISO moca . prática lane.

ICM, ISS, IPI e datilop,. Pref.
| quem tenha trab. c/contader.

Carta portaria dsste Jornal sob
| n9 103137 sl. 300 00.

PRECISA-SE balconista proflsslo-
nal - Padaria. Rua Jorge Rud-
ge,_56. V. Isabel.

PRECISA-SE de uma emprega-
da de boa aparência nara t*a-
balhar om clinica veterinária.
R. Baráo Mesquita. 408.

PRECISA-SE moça ou rapaz p/
| loia de móveis Rua Capitão Re.

zende, 189. Méícr.

PADARIA - Precisa-se balconis-
ta com prática. Rua Marquês
do Paraná 128. Botafogo. _

PRECISA-SE pessoa c/ prática
j junto a classe medida para fun-

j ção dc relações públicas. Tratar
j a Rua da Carioca 28 loja.

Itaoca,

Ut.ria

1792,

preciso
serve c/prática
256-A Vigário

carteira. £¦'¦
casa 11.

BALCONISTA
c, era! ca ref.
R. Correia D

__era_._.
BALCONISTA p/ farmácia que

faça aplicações injeções. Tratar
Laranjeiras, -166-E. Gonçalves

_das 8 ás 10 h. 
CÁIXEIRO — Preci.o nara pada-

ria. Com referencias. Com-
pet ente. Praça Engenho Novo,
ló. Eng. Novo.

CORRETORES (AS) - E «prendi-
zes p/clinica di. custo 300 00
mais comissões. R. Santana, £27
C_entro_das 8_ás 18 Wáiter. _

CAFÉ PRONTO - Procisa-se de
vendedor, fat. certo, traje
ccmpl. 2a.-feira, her. comercial.
Lad. Sta. Teresa, 15-39. AN-
DRADE. 

CONTÀBÍÜDÁDE - Moças ou
rapazes — para escritório de
Contabilidade, com conheci-
mentos completos sobre: Escri-
tas - Balanços - Ba lancetes

Imposto de Renda - ICM
ISS — IPI - necessários

a função dc preparação de es-
cr!tas - Idade Máxima — 30
anos -- Salário inicial As açor-
do com conhecimentos de-
mr.nslrados através entievista.
Mínimo CrJ 500, máximo Cr$
700, - Marcar entrevistas atra-
véa do telefone 225-7296 c/
Sr. Alberto.

DEPARTAMENTO .PESSOAL -
Precisa de 2 que entenda bas-
tante de INPS e FGTS para tra-
balhar neste setor. Rua João
Vicente n9 13 G. 201 - Duque
de Caxias, com JARBAS.

DATILÔGRAFAS : - Curso : Ox-
ford precisa de 4 datilografai,
eom boi apresentação, para
trabalhar nos horários da
7,30 às 15 hs. ou de 14,30 às
21,30 hs, Apresentar-ta à Rua
Duvivier, 26, 29, Copacabana,
2.v- feira às JJ hs ou às 19 hs.

FARMÁCIA - Precisa-se um ra-
paz meio pri tico para balcão.
Rua Cardoso de Morais, 100
Bonsucesso.

FIRMA — Sediada em S. Cris-
lovão procura empregado ser-
viços internos especialmente.
Aceita-se até meio expediente,
ou aposentado. Cartas de pró-
prio punho para a portaria des-
te Jornal com dados e preten-
soes sob o n9 130088.

RECEPCIONISTA - Melo expe-
dientet O "BRAGA'5 MEN
CLUB" admita moças de im-
pecável aparência, idade má-
xima 25 anos, instrução secun*
dárla. Oferece ótimo ambiente
de trabalho e salário compatl*
vei com a sua capacidade. —
Apresentação segunda • térca-
feira, das 9 *\% 18 horas, a Av.
Princesa Isabel, 7 — Cobertura
— Copacabana.^ (C

RECEPCIONISTAS - Precisa-se
Hotel Vila Rica Rodovia Pre-
sidente Dutra, Km 3.

REVENDEDOR VOLKSWAGEN -
Precisa balconista ds peças
com curso "A", carteira de
motorista * boas informações.
Procurar departamento pessoal
a partir das 8,00 horas 2a.-
feira. Rua Assunção n? 401 -
Botafogo.  

RAPAZES maiores para loja,
precisa-se Rua José Maurício,
176. Penha.

SENHOR OU SRA. - Precisa-se
que seja proprietário de imóvel
na GB. e que possa d*r refe-
rências. Base de CrS 10 000,00
mensais. Inf. Rua Clarimundo
de Melo. 469^

SRAS." É MOÇAS - Ganhe 4C0
mensais e prêmios c/arf. fam.
R. Anchieta 19/603 leme. D.
Elza sáb. e dom. das 14 às
JjMis. !__

VENDEDORES - Firma especial!-
rada no ramo de máquinas pa-
ia bares, lanchonetes e pada-
rias, está admitindo vendedores
com experiência no ramo.
Comissões e prêmios de pro-
dução. Tratar Rua General
Caldwell 217 cl Sr. Aloisio.

VENDEDORES ~í F(rm» .espeeli-
llz.ada no ramo de maq. p/ba-ros, lanchonete:, e padarias,
está admitindo vendedores c/
experiência no ramo. Comis-
são e prêmios dr. produção.
Tratar R. Gon. Caldwell, 217,

-— ™ Aioisjo. 
VÉNDEDÒR~MOV.IS: - Interno

fixo mais comiss. Rua Visconde
Piraiá, 6J23-L.

VENDEDORES - Precisa-se" de
10 vendedores com pritica ou
som prática, Para o ramo de
persianas. Boa comissão. Tratar

_Rua do^Acre, n° 37 saía 5.
VENDEDORA externa e revonde.

dora particular. Preciso para
roupas finas de senhora, Tel.
245-0378.

EMPREGOS

INDÚSTRIA

COSTUREIRAS - CAMISAS -
Industria em fase da exp.in-
são precisa da profissionais c/
prática comprovada em cartei-
ra — Oolas — Punhas — Pei-
tinho. Tratar a Rua Maxwell,
432 - Andarei - Das 8,00 is
18 horas.

CONFECÇÃO - Preciso mocas

aiudante U . \t> anos c/al*

goma prática maquina. Rua
Clarimundo Melo. 1085 Idos.

| ENCADERNADORES - Precisa-
mos de mclo-ofjctals com prá-

I tica dc livros impressos e bro-
j chifras, Rua Malipó, 110 -
j Jacarezinho.

| IMPRESSOR -"Máquina manüãí
I pr;. cisa-se. Rua Guilhermina,
I 432-B Lncnnlado.
i INDUSTRIA' da*'«-t .fãtoTde" alu-
J minio na Guanao .ra, procurs
I oficina que possa executar ser«

viços ric anodízação — Tele-
Innar par» 223-2974 - ir, C-i-
no.



EMPREGOS • VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES»

_(_. - CLASSIFICADOS -¦ Jornal do Brasil, .Abado, ln.9-7.

dt> mò-
Enrs fi-IUSTRADORES p/ l.b

vais - Pre(Íia-i« K.
lho 18B._ . _. 

MALHARIA 
"Pro;ita 

«cabad.l.a
c/ pritica, Rua Vicente de 5;u
ti, n9 39 s/loia - Bolal.BJ.
Atras da Sj_i_ .

MALHARIA 
"- "Procis» 

cver!-.
guina - Rua Vicente de S:us<,
n9.39 l/lo|a - Botafcgo -

Atas da Seat».

MARCENEIRO -- Preci»a-i« cim

prática em de.orac.oei Rua v.ir
de Toledo, 235 -- Engenho
Novo.

PRECISA-SE um
lar Av. Bras dl
IÒI, tundov Sr

pedreiro, lm*
Pina, 621, np.
Fwld.

de serralheiro cem
chapa. Da. Tereja

PRECISA-SE
pratica em
37. Eng. Dentro

pn.C1SA.SE de moncr Pira oi •

t;ni de relriçjerac-o eim p'al-
tti Rua Luz Silva 257 Enssilio
de Ofntro.

PRECISA-SE d. um m.e.non.l.
io com pulita. Rua Ssn. Bam.
Monteiro, 215-A,

EMPREGOS
NÍVEL SUPERIOR E EXECUTIVOS

ADVOGADA - Criminalista e

civil. Prtc-so com urgência de
uma de grande categoria. Prá-

tica comprovada. Tratar Regina
Rua Capitão César de An-

drade, I6B ap. 504, até me'o-
Cit_.

ENGENHEIRO ou Arquiteto es-

peC'.'hzodo em orçamento para
construção civil, com grande
experiência e rolorúncia». Cia.
Construtora Pederneiras - Av.
Graça Aranha, 224 - 59 andar.

JORNALISTA PROFISSIONAL,
secretario do revista, açoita
serviços de redação, copy- |
detk, ghost writinçt e tradu- j
çâo. fol.t 226-7146.

MEDICA - Pncliall d. I .!•
oncologista Pagai, b.m Tr.
. Av. Pr.s. KcnerJy, 5859 -

Pça. _•* Grjmacho. 0. da Ca-
xias.

PRECISAMOS Engenheiro Ope-
racional Mecânico, P' á^e-1» de
Mato Grosso, c' alguma expe- j
riência om manutenção de
equipamentos Salário cm t

aberto. Rua México, 21 • 89 j
andar.

PRECISA-SE - Dc I Enaerthelro
Operacional e I Topónralo pa-
ra serviço de lerraolenagem.
Rua Anfilófio He Carvalho, 29
- s/ 1.213. Tiarar d. 10 as 13
horas.

Auxiliares de Enfermagem
HOSPITAL FABIANO DE CRISTO

(CAPEMI)
Encontra-se aberta inscrição à Rua Visconde de

Santa Cruz, 172 - Engenho Novo. As candidatas

devem apresentar certificado de curso e uma foto

3x4, nos dias 18 a 21, das 14 às 16 horas. Salário:

CrS 530,00. (c

1

EMPREGOS
OFÍCIOS E SERVIÇOS

para doente
2652914 oi

0_daria PÍof
João Ribeiro

ACOMPANHANTE
Oferece-ic. Tels
264-6654. Dilza.

AJUDANTE-ForVo
doi Pilares Av.
92 Pilares.

ATENDENTE p7 
' 
enfermagem c/

prática. Precisa-se. Tr. Av.
Pres. Kennedy, 5859 - Gra-
macho. D- de Caxias.

BflBDADEIBA"- Precisa-se bor.
dadeira com prática pa*"a tra-
balhar cm máquina industrial
(DurKop). Apresentar-se Av.
Santos Dumont 397, Nova
Iguaçu.

BARBEIRO - Precisa-se que tra-
balhe bem, boa Aparência. Rua
Martins Pcna_ n? 53-B.

BARBEIRO Preciso iovom p/
salão no Shopping Center dc
Madurcira._R. Pe. Manso, 160.

BAR precisa aiudante copeiro
c tedo serviço c/referências
ae casas que trabalhou. Siquei-

MOTORISTA - Precisa-se com
pratica e referencias — Rua
da Passagem 1-16 loja 5 -
Tratar no local.

MOTORISTA- tiõmbi, entregas
confeitaria. Precisa-se. 2 anos
car). profiss. assinada como
motorista. Pça. José Alencar,
12. Catete.

MOTORISTA - Prccisaie c/ boa
aparência e ref. pref. aposen
laao, pf
Rua N.
(Gr_uaú),

casa familid. Aprtt.
S. de lourdes, 186
domingo 17, Sr. ls-

COSTUREIRAS - Fibrica d.
calças precisa p/ prcg_r cós,
fecho-eclair. maq. bainha invi-
sivel, bolsos, fechar latoral,
peipontddoiras o mcr.ores o-'
arremates. Semana de 5 diai.
Rua do Livramento, 134. 5a-
ÚC-t.

COZINHEIRO - Churrasc. rest.
dn 1*. precisa e/ boa práti'
ca. Apr.s. c/ doe. 9hs. i Pca
Natividad. Saldanha, 9 - Via-
duto Ana Ncrí lado Benfica.

COZINHEIRO e eburrasqueiro -
Precisa-se c/ prática c referc-n-
cias. Rua Dias da Cruz, 255 -

39 and. O Gargalo.
COZINHEIRA -" Precisa-se p/

bar de pouco movimento. Rua
29 de Julho 293, Bonsucesso.

COSTUREIRA~- Precisa-se duas
mocinhas menores c/ refer.,
conf. Darsal. Lad. Frei Orlan-
do, 10-A. Centro. Fica Riachue-
lo com Senado.

COSTUREIRAS — Indústria em
São Cristóvão, admite -i costu-
reiras com prática no ramo dc ,
artigos dc lona. Apresentar-se ; pRE_|SAM-SÉ de
á Rua Nilton Prado, n° 65
29 andar, muindss de todos
os documentos

MOTORISTA TAXIS - Precisa-se
com mais de 6 anos de cart.
Depôs. CrS 600,00. R. Silva Tc-
les. 30 casa 9 - Andaral. ¦•

MOCAS E COPEIROS com bas- :

tante prática de sorveteria e |
doces, gue tenha todos os i
documentos. Rua Haddock Lo- j
bo, 170-A. Tijuca.

MOTORISTA PROFISSIONAL" -

j Sexo feminino, ofefece-se para
| tr:balhar casa de famiiia, dá
I referências — Recado

| p; 267-7755._
I MOTORISTA caminhão novo Di. |

eael trabalho no Rio carteira |
1 assinada apresentar-se Rua Luis ,
! Câmara 535 Olaria Iportaria dos I

I fundos). Sr. Fernando de La |
I Esperança. I

OFERECE-SE motorista para 1/2
CAped^ente pref. a partir d*s

| 14 horas. Funcionário público
! ótimas referencias 4 anos Hab.
I classe "B". Tratar p.' t e I .
! 224-3033.

OFERECE-SE -- Olimo copeiro
; à francesa p/ trivial variado.

Pratos sueco, chinês etc- P/
faxin. Todo serv., Refe. b. apa
ren. Firm.no 237-7443.

ÓTIMA OPORTUNIDADE
VENHA TRABALHAR CONOSCO

Empresa de grande porte está admitindo moças para a

carreira de Secretária.

EXIGE-SE:
Datilografia c prática
Ótima aparência
Idade até 25 anos

"As 
interessadas" deverão dirigir-se à Seleção de Pessoal,

na Av. Rio Branco, 156, sala 725, com uma foto 3x4 e

demais documentos profissionais. (C

ENGENHEIRO
Cia, Americana em fase de expansão, oferece

ótima oportunidade a Engenheiro com experiência

em bombas centrífugas e válvulas de retenção.

Exige-se bons conhecimentos de inglês.

Salário cie acordo com a capacidade e experi-

ência do candidato.

Carta com currículo detalhado para a portaria

deste Jornal sob o número C-002 224. (C

 ______",. _/__—__-__i-_i_i__\

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES

E ESPORTES

i»»i
mu >

ótimo
CrS

DESENHISTA
Firma construtora admite para seu escritório no Leblon.

Exige-se experiência comprovada de no mínimo 3 anos

em projetos de detalhes de arquitetura.

Apresentar-se para entrevista, trazendo trabalhos e refe-

-réncias-à-Rua-Eugénio Hussak, 13 - Laranjeiras - Hora-
¦ (Crio comercial. v

AUDITOR CHEFE
Procura-se Auditor legalmente habilitado com experiência com-

provada para dirigir equipe de Auditoria, Consultoria e Asses-
soramento no Paraná.

Engenheiros eletricistas

PRECISA-SE lancheiro copeiro
c/ prática de copa e cozinha
e referencias. R. Ccndc de
Bonfim n°_528-B, Tijuca.

PINTOR DE AUTOMÓVEL -

Precisa-se dl_rífl' ou comissão.
Av. Itaoca, 1

Sr. Edlo.
170, Bonsucesso,

CALÇADOS ÍCARO r- Precisa-se \
para acabado balcão e lixador. ]
Rua Carolma Machado. n° 263
- Madureira.

COPEIRO'--- AJUDANTE DÊ
COZINHA - Precisam-se. Tratar
das 10 horas em diante AAcn:;-
nha Clube, Estrada Velha da
Tiiuca, 407 - ônibus 220 c 614,
saltar na_porte Sr.J^ta____

CABELEIREIRA com pratica pre-
cisa-se a R. Dcmmq_s Lopes
671 Ga!. B__j__.w: Madureira.

COSTUREIRA - Precisa-se com

prática em confecção infantil.
Tratar à Rua 2, Entr. 660 aplo.
102. Penha. I.A.P.I.

COSTUREIRA - Precisa-se de
várias. Apresentar-se 2a. feira
com D. Penha. Rua Voluntários
da Pátria, 357/301.

COPEIRO com prática. Rua Tec- |
doro dajilva_n9_853._

COZINHEIRO - Precisa-se de I
um com prática e ligeiro e com
bom paladar. Paga se bem de
acordo com a capacidade. Tra-
tar 7 de Setembro,_____

COZINHEIRO - Precisa-se um

29 cozinheiro com prática, a
Praça Pres. Aguirre Corda, 15-B
Bairro de Fátima.

ESTOFADOR - Precisa-se com

prática. Paga-»e bem. Tratar à
Rua da lapa, 102-A,

EMPREGADA -Moca, familia,
boa aparência e ro'crcncia,
todo Trabalho casal entre 2at.
e 6as. Vencimento 240.00. Se
diarista, entre 8 e 18 horas:
CrS 10,00. Vise. Piraiá. 379/803
até_12 hrs.

EMPREGADO - Precisa-se para
café • bar. R. Santo Cristo,
149.

ENFERMEIRA - Dama de com-

panhia com prática de enfer-
meira de 35 a 45 anos. Educa-
da, honesta, sem compromisso.
Ordenado a combinar. Telefone

225-3879;
FABRICA DE CAMISAS FINAS

— Precisa-se de pagadeiras dp

golas, overloquislat, arremata-

deiras e progadeiras de bolsos

profissionais. Semana r

10 taque
Rua Profes.or Saboia,

com o Sr. Jcsc Pedro.

PRECISA-SE- de garçonetes
cop_iros. Jardim Botânico,
— Sr. João.

PRECISA-SE garçom para lancho- 
j

nete. R. Assembléia, 15.

PRECISA-SE garoto ou moca pa-
ra trabalhar em pensão ne
Avenida Gomes freire, 579.

PRECISA-SE de costureira com

pratica, paga-se muito bem -

Tratar na segunda-feira a noi-
te na Rua Júlio de Castilhos
65 aplo. _501.

PRECISA-SE de um caixeiro pi-
ra balcáo de Padaria. Rua Barão
do Bom Retiro 1276.

PRECISA-SE alfaiate ou buteiro.
Av. Augusto Severo 272.

PRECISA-SE - De contramestra

para confe.cóe- famininas.
Paga-se bem. Prado Júnior,
160 - sala I 007.

PRECISA-SE

Os interessados deverão apresentar "Curriculum Vitae" deta-
lhando as atividades no campo profissional. Salário adequado,
a combinar. Inútil apresentar-se sem reunir
gidas.

Com experiência mínima comprovada de

3 anos em projetos de subestações. Apresentar

curriculum vitae detalhado para entrevista à

Rua Visconde de Ouro Preto n.° 62 - Botafogo.

AUTOMÓVEIS
A

AERÒ 46-5 march
OSftfldOi troco e fac. .
1.500, saldo a longo praio. Esl.
Vicente de Carvalho, I 500-B.__

AERO 63/65 - Rev. etiuip.
100% om. 800 sdo. 24 30
meses. R Paim Pamplona 700
- 261-4588 - 261-2808 - Tro-
co, faciliio._

AERO 1964.65 - Revisado equip.
mec. 100% 1.500.00 resto I»
cüiio. Av. Mont, Felix, 7R6 -

Irajá,
AERO WIllYS 68, 69 Com

pequena entrada revisados.
Aceitamos seu carro como p<irtn
mismo aüenodo. Planlõcs dia-
riamente até 21 hs. Sábados
até 17 hs. Domingos até 12 hs.
Rua Bamlvna, 37 Silva S.A.

AINDA DODGE ZERO KM em

preço e cend. excepcionais.
Irocamos e financiamos «rio 36
meses sem entrada. N o v a
Texas. Av. Atlântica esq. R.
Dialma Ulrich (Posto 5). Ate

i 22 hrs. Sáliado_.stc I8_hrs.
1 

AUTOS A PRAZO 
"sem 

liador.
i A Pólu« lhe oferece p/ pronta j

enfcoa: Aero 62 a 69, llamara- |
IV 66 a 69, Volks. TI TC e' 
Sedan, 61 a 72. Opala 69 a 73

i 0k. Volks 4 ptas., 1600. Variam

í 70 a 72, Corcel GT Coupé, -t

pia-,., e Belina Esplanada 67
.. 69, Veraneio 6R a 73 0V. D.irl
70 a 72 Ok. Galaxie 67 a 68,
Kombi 62 a 65, Karmann-Ghia
62 a 69, Fuscáo e 1300, 71 e

72 Gordini 63 e 66, Mercedes
61 64, 65, e muitos outros com

ou sem entrada. Trocamos mes-

mo que sou carro tent.a divida,
Trocamos com devolução rle

dinheiro. R. Marli e Barros, 72

e R. CordçJlonfinijJO.

AERO 66 - Mecânica a Ioda

prova. Vendo a vista, troco c

fac. em 24 ou 30 meses. Rua

24 cie Maio, 316 loia Q c JJi
|0j, A e B. Tels. 281-0143 o

261-8008.
AERO KIUYS 69 - Único do-

„o cor branco . teto de ve-

nil prelo pouquissimo rodado
vendo troco e fin. R. Escobar,
91. Tcl.: 234-6200.

AERO 60 - Máquina retificada,
i laiana boa. Vendo motivo ou-

tro carro. Rua Artur Ros, 361

\ — C. Grande.
AERO 63~"Máq. retif., courvin,

! susp. João Ferreiro, eit. ex:ep-
I cionsl vendo, financ. c, peq.

ent. Manz e Barres, 1061 Bo»

AOENCIA OIBOIA DE AUTO,,,
MOVEIS - Corcel coupé luio
72 mod. 73, 0K Belina 70
luxo. Variant 70 mod, 71 ,-¦,
Kombi 69 std. Volks 6B. 69,^
70. Fuicao 71. Vendo, troco

c financio a'é 36 meso» —

A/. Santa Cruz, n? lll. Rea-.
lcno___ ,-

AERO 66 Nunca visto igual,
lindo, tem entrada c/ várlttV.'-

planos. A vista ou 1.800 »
288 maus. Vor R. São Clemen-
te 130. Iratar R. Afon-.o Pena,
/Í.A. Tel. 226-3534. iii_*«<

AERO 65 Excel, conservação.
Enl. 1.500 o 275 mens. -tT-
sem entrada c/ vários planos*
Ver R. São Clomenlo, 130. Tc»,,,,
lar R. Afonso Pena, 71-A, «to
21 hs. 226-3534. CREflN-AUTCW

AERO WIUYS-67 Estado «¦'

pg;«r ular, consorvadissimo,
equ pada. Iroco fac "S«w*v

ent". 431, - Haddock lc_cir,,,
320.

AERO 65 - Vendo ótimo éí:"
lado. A visl» 6 mil «pás ^J"1
I2hs. R. Joaquim Martins, 7.V-
— Encarnado.

AERO WIUYS 69 bom do tudo-,
lindo, bom preço a vista 60-
ent. 3.000,00 saldo 30m. Rr
Du« da Curz, 335. fc*

AERO 67 - Carro fino traito:
Mec. OKm. Fac. c/1.800 en.l,,- .
rest. 24x395.00. Av. Suburbana,

| 4704 Cachambi.
AERO 66 -- Muito bom, «ofn 

'

balidas, todo original, vendo .
urgente, estudo financiamento..
Av. Geremário Dantas n° 1164.

AERO 65 - 66 - 67 - Revisa-
do. c/ garantia. Financio troco. -

Solução imediata. Esl. V. .Cy^^j
1233. Dominqo ate "2vdlho,

as condições exi-

Propostas à Caixa Postai n.° 6584 01000 - Sao Paulo - SP.
IC
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Rapazes
G^nde Empresa

tem prática.

Apresentérem-se

12,00 horas.

He Supermercados admite mes-

mo
HOJE no horário cie 8,00 ás

fmASCOPCO Bfír\SILEIRA S.A.

dias. Olimo salário. Confecções
Acapulco Uda. Rua Marques

de Herval, 476 - Bairro 25 dc

Aqosio — Caxias.

FARMÁCIA r. Precisa-se de prá- i

tico e entregadores menores.
Rua Montenegro, I29-.B

FÒRNÜIRO com prática. Rua
Pííula Freitas,_55-A.

FABR. DE BOLSAS - Precisa de |
costureira externa q. pesponie j
muito bem plástico. Rua An- 

|
icnio Mendes Campos, 23j —

Ca-ete. Tal. -65-1123. ;

GARÇON — Precisa c/boa apa-
rencia e prática coniproviid.i
•- Apresontar-se c/documentos
a Rua Pinheiro Machado, 83
— laranieiras.

ÍANCHEIRO - COZINHEIRO
Prccisa-so para lanchoncle. Rua
São Clemente^^^^JSoljrtojjo^

LUBRIFICADOR Profissional
oabarilado p/ Concessionário
Chevrolel - Estr. Intendente
Maqalheas, 177 - Campinho
- ÒB. |

lANTERNEIRO - Precisa-se 3 c/ |
prática Estrada (João 

Paulo 200 
j

Honório Gurgel-

IANCHEIRA e cozinheira, com {
prá'ica de lanchonete. Iratar

Av. Henriquo_yaJadares, 2.  .

ÍÃNT-RNÉIRÒ - Precisa-se -

Rua Baronesa do Engenho No-

vo 219 Jacaréj

IANTERNEIROS práticos om

Acro Willys procisa-se Praça

Constança n9 16, Inhaúma. -

Tratar d iasúlejs. .

MOTORISTA _ Precisa-se para
trabalhar em Kombi e que co-
nheça ruas. Base comissão. -

234_Z_L
MAQUINISTA - Precisa-se de

um para trabalhar cm serra de

fita. Rua Aristidos Lobo, 89-A.

MOÇA-_~Frecisa-se cie 21 a 30
anos, p' Casa de Saúde c/pra-
tica •nfermaqom, devendo dor-
mir no emprego, R. Conde de
Bonfim, 497 depcis de 9 hs. _ |

MOÇA - Boa aparência p/ lim.

peza • serviços gerais em
clinica. Tralar à R. Gen. Po-
lidoro, 183/301, sábado das
15 às 17 hs.

MOTORISTA - Prer.isa-se de j
preferência que seja autônomo i
ou aposentado, que conheça |
bem a Guanabara i parte do i
Est. do Rio, para trabalhar em j
rarro de entrega. Estr. Água ;
Grande, 1525 - Bloco 2-A, ,
nptO 102, em frente ao Cinema I
Visia Alegre. Sr. Lui-, Pede-se j
referências.

costureira p/ con-
sertos que more no local bas-
tante prática. Exige-se ref. 1
ano. Sen. Vergueiro 36-A.

PRECISA-SE bordadeira com ou
sem prát ca. Av. N. Sra. Copa-

:>. ¦ . 346-301.

PRECISA-SE oficial de sapateiro

para con.ertos. Pr.iça São Sal-
vador n? I Cafate,

PRECISA-SE - De copeiro - ar-

rumador pari apartamento de

casal com prálica devendo dar i

referencias de casa onde tenha |
trabalhado mais de 2 anos. |
Traiar pelo telefone 257-9904 j
das 11 às 13 hs, I

PRECISA-SE de uma pessoa que
saiba chanfrar a mão. Paga-se j
bem. R. Imo Teixe.ra, 179 - 

j
fones: J6I 

-680-— 2cV1-_27_.

PRECISA-SE cie emprr-qado com

prár.ca de troca de óieos e lu-
brificação de pinos. Tratar na
Rua Hadod<_WboJ_74_l:oia^_ i

PRECISA-SE copero com prática.
Rua Rc^brjcj_J5^lj__.______

PRECÍSA-SE montador de roto- |
gravura com prática de estúdio j
ê documentos em dia. Av. ;
Londres_, 488 _-_ Bonsucesso.

PRECISA-SE de 1 cozinheiro p/
Bar e Rest. Tratar Av. Ernani j
CardosoL n°_240 - Cascadura. ;

PRECISA SE - 
"Auxiliar 

de gar. |
çon. Visconde Plralá, 254.1 |

PRECISA-SE do lancheiro. Tralar
de tarde. Rua 24 de Maio, 519.
Riachuelo.

PRECISA-SE dc" uma cozinheira

| e uma garçonefe c/prá tlca p/
botequim.R^JJr. G«rnler,-831..-.-:

i PRECISA-SE;.- Rapaz para traha-
i lliar em açouque. Tratar. Rua

São Carlos n9 26. Estacio.

Admite:

MECÂNICOS
(MANUTENÇÃO)

AJUDANTES DE CAMINHÃO

Aprendizes:

AÇOUGUE - PADARIA - BALCONISTAS

Paga-se bem. com possibilidades dc carreira. Ole-

rece bom ambiente de trabalho, lanche diário, ass.s-

lència médico-dentária extensiva aos familiares, tn-

ci.indo medicamentos. Idade 18 30 anos. Apresentar-

se com documentação completa, na Rua General . a

di|ha, 91 - São Cristóvão HOJE, das 8,00

15,00h.

AFRO 64 super novo, azul to-
rie original de fábrica, ver pa-
n crer". Ent. 1 900 24 x 280,00
- R. Junqueira Freire, 430/
*__!_ Todos os Santos.

AUTOS COMPRO -

Firma precisa diversos,!
paga à vista o maior

preço do Rio, mesmo
alienado. R. Conde
Bonfim, 867. T.
258-0204.
AERO, COMPRO - Paqo a vis-

ta tm dinheiio meimo all.ha*
do ou .1 conserto. De um

puilnho a Rui Conda Bonfim,
867. Tel. 258-0204 • compra-
ve.

as

al Rio). ampliando seu quadro de Mecânicos de Manutenção com experiência.

DESEJAMOS: OFERECEMOS:

Ginasial complcio ótimo salário
Idade de 21 a 30 anos

Conhecimentos comprovados
Vontade de aprender
Vontade dc trabalhar

Carteira de motorista

Possa viaiar

Excelente ambiente de trabalho

Assistência mcdico-hospitalar

Apreciamos conhecimentos de DIESEL. Favor apresenlarem-se com documentos na Rua Conde de

leopoldina, 336 - Sào Cristóvão, segunda-feira, dia 18-9-72, a partir das 8 horas. «-

*8_S_SS___«_»3__»_3_«^^

30 vendedores
Grande organização em eletro-

domésticos aumentando seu quadro

de vendas domiciliar precisa de 30

elementos com ou sem prática.

% A melhor comissão da praça

% 10 cruzeiros por ficha aprovada

9 Horário integral

Traga sua carteira profissional

e um retrato 3x4. Rua Carolina Ma-

chado, 1482 86 - Bento Ribeiro.

LOJAS RUBI-LAR com o Sr. Antônio.

Eletricistas
Ajudante de eletricista
Bombeiro hidráulico
USINA DE /JNCO, sediada na Ilha da Madeira

cm ttaçj-ai, R.J., necessita para admissão imediata,

com experiência em manutenção e instalações indus-

triais cm getal. - Apresentar-se à Usina de Zinco.

- Condução: Ônibus em Itaguaí, diariamente, ás 7,00,

1,00 e 15,00 horas. *C

PRECISA-SE rle um mecânico ck
eletrodomésticos - Av. Mon».
Félix, 7J0 - Má.

PRECISA-SE — Aiudante de cos-
tura com prática que saiba
costurar à máquina. Rua Ca-
naviciras, 740 apl. -01.

PRECISA-SE lantcrnciro, lubri-
ficador e eletricista pari Vol-
ks. Rua Pacheco ____*,____..

PRECISA.SE de cozinheira es-

peciali-ada cm pelxada, Iratar |
Rua Euclidcs da Cunha, 126 i

Sáo Cristóvão, Sr. lumes, das
9 as 11. -

PRECISA-SE Sr. rle responsabili-

i dade para irab. em uma barra-
' ca com cego no M^ier. Ord.

e comissão. Rua Caslro Alves,

278 — Méier.

SAPATEIROS - Preciso caixeiros
de balcão. R. Júlia Lopes Al-
molda, 8 ¦ lolá — Ceniro.

SAPATEIROS 
"."~>recisase 

de

contramostre para calcados rle

senhora. Rua Imboacu. 8 esci.

Av. Italianos, 1.100. V. Sta. Te-
resa. ,

SINGISTÁ PROFISSIÒNAl - Pa-
ra malhas. Precisa-se. Rua da

I AllfandegaJ_28£_sala_789;
TINTURARIA Precisa pas-

! sadoira d prática - R. General
Roca, 597-B - Tiiuca - Pça.
Saens Pena. __: ;

Engenheiro químico
USINA DE ZINCO em expansão no Estado do

Rio, Itaguaí, necessita completar seu Quadro Técnico

no Setor de Pesquisas e Desenvolvimento. A cm-

presa oferece:

Alimentação no local;
Moradia em Itaguaí, após o período de ex-

psriôncia;
Salário condizentr com o cargo e com a ca-

pacídfldc do candidato.

Resposta e pretensões para a portaria deste

Jornal sob o n.° C-002 421 (C

Analista de
sistemas

Com pritica de

çào cm assctnblpr i

Apresenta-se a Rua

Lacerda n.° 663.

programa-
e lortran.

Maia do

Operador de
computador

Com prática cm sistema

IBM-1130. Apresentar-se à

Rua Maia de Lacerda n.° 663.

Engenheiro civil
Com experiência comprovada de 3 anos

em detalhamento de projetos civis em geral.

Apresentar curriculum vitae para entrevista á

Rua Visconde de Ouro Preto n.° 62 - Bota-

fogo.

Mocas

Auxiliar de
escritório

Firma de engenharia pie-

cisa, rom prática ólimo da-

lllógrafo. Aprcsenlar-se lioie,

na parle da tarde, com do-

cumentos, á Rua 7 de Selem-

bro, 98 - Sala 807.

Engenheiros
recém-formados
Firma Engenharia admite após 3

meses de estágio remunerado, Enge-
nheiros recém-formados para traba-
lhos rodoviários no Sul do país.

Apresentação do "curriculum vi-

tae" à Rua Paulo Barreto, 32 - Bo-
tafogo - Rio/GB.

Grande Empresa de Supermercados admite co

ou som prática, apresentar.se HOJE no lioráno r

8:00 às 15:00 horas.

CAIXAS EMPACOTADORAS
BALCONISTAS

Exigimos:
Boa apresentação
Curso primário completo

Documentação completa
Idade: 18 a 30 anos

Offsrecomos:
Bom salário
Grandes possibilidades do carreira

Bom ambiente de trabalho

Lanche diário
Assistência médico-dentária (com remédios)

tensivo aos familiares.

Anrcsentar-se HOJE, das BtOOh áü 15:00ll

Rua Genoral Padilha, 91 — São Cristóvão

¦® agência
record

Secretária
Prcciiase dc tocrel.ria

] com grande experiência na

função e muito boa dattlc-

I grafa. Aorcsenlar-sc à Rua
'; 

Maia de Lacerda n.° 663.

AERO 63 Equipado 3.500. .

Bento Cardoso, 95. Penha esq.
f v. Brãsjde Pina.

AERO 66 Itamaratv, supernovo,

prata c/ preto, s/ podres nem
baridas. 1.500,00 ent. ífac. par-
te) 300,00 fi mês. R. Vise.
Ahaoic 87 268-J38B.

AERO 64 E 66, ambos excepcio.
nais. A vista ou financio _

pequena entrada. Tel. 227-9644,

AERO 61 — Ultima série painel
de couro rádio cm ótimo ett.

qaral urqente. 2.850 ac. of. ,
?,! de Maio^ 411 fundos.

AERO 68 -" 278,40 mensais en-I
(Traímos o carro revi sado ¦

: equipado. R. Haddocl; lobo, i
437. Tel. 234-8535.

AERO 6* - 5.000 - 67 7.ÕÓ0,C0 I
- Esplanada 69 6.500,00. Ver

R. Iramaia, 614. Parada de Lu- I

cas ao lado Posto Iraçu. Av. 
J

Brasil todos os dias. j

AERO WIUYS 67 - 68~- Equi-

pado, estado gerai impecável.
Vendo, troco e financio ale 36

meses, crédito imediato. Av.
Ministro Edgard Romero, 576
- Madureira. _

AERO 64 em ótimo eslado vendo
: pela melhor oferta. Rua Grajaú

j nP 255 tel. 238-798^

AERO 63 - Jóia. Tudo novo:
I pnous, pintura, ótimo rádio,

etc Bom preco. Vendo, motivo

I rio'viagem. Rua Ana Neri 209.1.
_ iachu«lo. Tlnturaria.  .

AERO 66 - Sensacional. Con-

servacão fora da série. Troco,
fac R. Aristidos Caire, 45 P.

Sholl Meiar 281-9361 até 19 hs.

AERO ITAMARATY 68 - Branco,
c/ telo de vinil preto, esp. est. (

. Vdo. ou troco P' Volks. R. ,

Dois de Maio.-661. Jacati,

AEROS 70-64-62 - Facilito e
aceilo troca. Av. Democráticos,
695.__

AERO 63 - Otimo eslado à vis-

ta 3.800,00. Estrada do Dendê
: nP -100. I. do Govcrnador_._____

ALFA" ROMEU GTV 1750/70 -

Prela original impecável K.

I Magnesio, hi-iodo elç. vendo,
1 troco carro menor v.ilor, posso

facilitar. Tel. 234-3780^

AERO WILLYS 1964 - Vendo

I esta dos melhores, motor opo-

! onal um caiburador, pouco usei
' 

tinha carro oficial, à vista

j 4,600, lcl._258.0659.
AERO 64 - Em raro eslado

do conservação, um único do-

no Tralar Rua Pereira Nunes

158, Tel. 264-6W6.

AERO 63 -- Excelente - 100%
em tudo - Jóia rara - Sem

entrada mesmo 24x298 - Uru-

qual. 205-B. 238-0106,

AERO 67 — Bom estado pen..
en: 16 y 460.00 . toca-fitas
o rádio. Rua Piaui 298 ap. 302,

AERO 66 -• Olimo estacio.

Eoüip, 
'A visla 6.500, duas co-

res R. Uruguai, 397 - lei.

lis. j.--
AERO 67 - Ém ólimo estado,-.'

loco novo fac. 1.800 cnl. Trrxo

por Kombi, Acro, Rural. Est.-'
Barro Vermelho, 93 1. '.

390-7l74.__
AERO 66 — Otimo estado. CrÇ

6.500.00 - Troco vl Volks. Rua
Sla. luisa 345 - Maracanã •<-"-

até 14 hs. .

AERO 1962 
"-""Vendo 

urgente

por CrS 1.800.00 [Aceito olerta)
- DKW Vemaq - Vendo ur: .

gente por 1.700,00 (Aceito
oferla) - Av. Suburbana^ 2723.—

AERO 63 - 65-66 - Rev"irt!°
dos c/garanria. Financio 'roço.;

Solução imediata. R. Cardoso
de Morais, 490. Ramos. Domin- 

"

go, atú 12 hs. ^ _ . .

ALFA ROMEO GTV 67 
~-'T3p7.r>

no pouco rodado, exc. p*1>.'o

cmz.vmelálico, rodas maqnésio....
R Visconde Figueiredo, 36,304,c

248-6634.

AUTOS VENDO - Veraneio 69-
Itamaratv 70 - Opala 69/74--

- Corcel 69 - Regente 69 fít0i,
o,,3 do Russel, 3?A - Catete^-.,

AERO 1967 -Unlco dono ím-

do cairo. Troco e fac. C/2.0CO -

de ent. e 24 x 434,00 - Ayr-.-i
Suburbana_ 4754.

AERO 63 - Carro fora serie}

equipado bonito r bom a v,s-.

i ta 3.900 R. 24 Ma.o 325 lei. -

i 281-0491.
AERO WILLYS 67 • 68 - 2 ,
cor-s, supernovo:. Vendo a

' v.sta, troco, facilito. Ver Rua~:-

| Riachutlo, 48-A. jj,-v

AERO 62 - Est. geral 100%'
rad. pneus, 3.500,00 - Acy_!í

oler. R. Assunção, 326 ap./6."

domq. 266.5611 - troco - Vevj

meguete. _. .
AERO -66 -Ent. CrS 2.000,....

saldo linanc. ale 30 meses.
Av. Montenhor Felix, 78J-A.

AERO 1964 — Otimo eitído 3V

meses s/cnlrada ou peq. entra..-

da s/flador, Av. Marechal Ron-

don, 539 - Tel. 281-1922. (Ç

AERO WILLYS 1967 - Vendo

urgente a vista base: 9.0CC!...«..-
Rua Afonso Pena, 66--A-_.....

Cvma Automó-<e s. Financio.*"-'

AERO 66 
~ 

Iodo revisado, em"

ótimo est. Fin. c/500 ou s/eiVÍ'..

São Francisco Xavier, 189. Tel.

2S4-0647._
AEPO - ITAMARATI COMPRO,

pago a dinheiro na hori mfs*

mo alien. ou p/ conserto - _
i Av Beira Mar 216 Contro -

I Tel. 252-8341 - Si. Cabral. 

AERO 63, 64. Ambos am c:tad.
dc novos. Vend. tro: l«. *•

Álvaro do Miranda 48 - Lgo\

Pilares - Toi. 2*19.6569. v<a.
AERO WILLYS 1967 - Vendo ,

urgente a vista baso: 9.00).

Rua Afonso Pena, 66-A-B.
Cyma Automóve s. Hna"c'0v .

AERO 66___todo revisado, am ._•

otimo est. Fin, c/500 ou s/enl.
SãAo Francisco Xavier, I 9. Ia.:
254-0647, ___<•,

B
BUGGY CARROCERIA 72 M?Í'''S

65 toda revis. equlpidão, cara:'
dupla ele. Av. Pres. Vargas,
2.683._T.:J2IJ4323.

BELÍNA 70 - Est. 0 km, treco
ou fac. R. Morales de Los Rios,

10 ioja-D - Maracanã — Juca *

Cars. _  .
BELINA 70 E 71 - Luxo torta--

original, único dono. Vento,,
iroco e financ. alé 3 6™.

266-1305.
BELINA 71 - Superluxo igual.

0 Km quase sem uso ã visla .

bom preco ou fac. c/ou sem

enlr. Rua Paissandu, 104 esq. •

M. Abrantes.

BELINA COMPRO, pago na ho-

ra m.smo alien. ou pi coiisnr-
to. Av. Boira Mar, 216. Contr»
Toi. 252-8341 - Si. Cabral.

BUGRE 62 tala larga > tpil»

prov. vend. troc. lac. R. Alva'
,o do Miranda 59 lgo Pila-
ros tel. 2496569.

BUGRE 72
est.do, tiap-..»-!--.-"—a
risrÜnáveis, passo financ. Real
Grande-, 372/ Toi: -46-7084,^ .

BUGRE l.-OOcc - Novo, num» .
rociou. 7.500 à vista ou accrla '•

troca e melhor oferta. R. SoU-ta 
'

Barros, 15 - Engenho Novo.

BUG BÚFÀIO 67 motor Í60Qcc,..
A fera ó branca, salpicada de
vermelho. Ela I á presa .00...-
135-B da Barão dc Mesquita,
à esnera tio domndor. .___.

Mec. 64, exceleiite.
supeieciuipado, barfccV/

BELINA 1972 -- Luxa
19mk. rádio DeserVi'-';

novos268-8414.
AERO 67 ¦ lindo, à visla, Iroco : bacador ptlOUS

! fac. 3.500, s/30 rm. R. Mariz ! -_r n cs- C|Pmen-
I o Barros. 554. TRÓIA. T. : -D_ -- . .ãO _iemin

TEMOS VAGAS PARA:

Secretaria Datilografa

Secretaria bilingüe

Aux. Cont. — cursando

técn. — mínimo l ano exp.

Dalilocjralos (as) - exp. min.

I ano. Mecanografa Burrou-

ghs,
Bons salários
Melhores empresas

Agencia Record

Rua México, 70 - s/406

Temos vagas
para:

le, 10-D -
i a f o g o

| 226-6955
I BEl-AIR

esq. P. Bo-
Tel.

Técnico químico
Indústria Química, sediada na Ilha

da Madeira em Iraguaí-RJ, necessita para
admissão imediata, formado pela E.T.N.

ou equivalente. — Apresentar-se com

curriculum vitae à Usina de Zinco. — Con-

dução-. Ônibus em Itaguaí, diariamente, às

7,00, 11,00 e 15,00 horas. (C

Secretária Datilografa

Datiloíirafo (a) - maq.

elétrica
Nolistà/Fatuiista
Encarregado do Pes-

soai
Aux. Cont.
Vendedoras Boutique

Todas as vagas são na

na Sul.
Rua Vise. de Piraiá, 411 —

s/1-202;

800,00 ;
600,00 j

600,00 i
800,00 i

a/c
_o-

56 - Mec.
ótimo _slído. Vor «
Carlos dc Carvalho
Mecânico Madalena
3 200,00 à vista.

BUGRE - 66/ carroc. 72 todo
jóia talas, 4 pnous Mustanq
novos, mecânica fi qualquer
prova: Vendo barato. Rua Pás-
saqem, 56 - lei. 2260501,
Alé 13 horas.

BUGRE 
"72 

-
238-1031.

BUGRE - iI 3ÓÒ, lindo, estacio
de novo, único dono. A Vl$t*J

2 portas,
tralar Rl(a-<-

40 .„->
CrS 

Vende-se. Tel.

crédito direto.
26R-9956 c/ Luiz.

Tel.

Lanterneiro e

pintor
Oficiais e meio Oficiais

apresentarem-se a Lins-C.n,

Rua Aquidabã, 628-B c/ do-

cumcnlos em ordem — Lins

GB.

Vendedoras
Cobradoras

400 fixo mais comissão. Até

40 anos. Entrevista das 9 às

I 2 horas.
Av. Rio Branco, 277 - S/

1701.

234-7240.
AERO 67 - Itamaraty 6á todos '

100%. Facilito com 1.000,-0 i
de entrada. R- Sousa Barros,
15. Engonho Ncyo.

AERO 67 Impecável - equi-

pado - Vendo Troco  Fac.
Av. rVás de Pina, 426-B-C.

AERO 62 - Susp. J. Ferreiro -

CS 3.1CO VOIKS 62 ¦

Máquina nova ¦ Cr$ 3.Í100 -•

DKW 63 Otimo estado -- Cri
3.203 - EsT. Vicente de Ca
_.hoLn° 1-2J.5.

AERO 1962 - Moíor, lalaria,
nova, pneus b/branca, P. 3.200
lioie. Av. Brás do Pina, 720.
Pcnhn. ü. lucy.

AERO 1969 - Olimo eslado.
P. 8.800. Aoro 1965 - C,rad'o, I

pneus novos P. 4.500. Av. Bras j
de Pina. 737. Penha^

AERO" 62""- 'Equipado bom e
bonito carro para o mais chato
comprador. A visla 3.800. R
24 Maio, 325. lei. 281-0491.

AERÒ 69 e Itamaratv 68
Ambos equip. teto vinil, à «i»^ 

| cÃIWrNHÃÕ" FOR0"S7"" - Aceito,
ta. Troco acllito. R. S.o Fco 

m.rCildorifl c,. pagamento..
Xavier, 19 alri 18ln.  p_|0 T.„,COi R Guaporé, B,-,

AERO WILLYS 62 - Branco bom pina,
est. 2.400. a vista. R. Barão. CARR0 BATIDO - U ano 7/_Ò_
do Mesquita, 664. __— , Vonrio n.500,00. Aceito olerta

AERO 66 E 63 Excel. est. I ., Av. Lobo Júnior, 2054.
equipado fac. c/500 de onir. | 2301712 - Silva.
s/até 30 meses. Troco. Mari/ -_.- ——j__,
o Barros 665. 228-3422.  CORCEL — Compro mr"

AERO 63 
"- 

Lindo carro, equip. j |-,ora nieSITIO alienado
lac. c/ 1.000 ent. resi. 24 x w,
210,00 ¦ Av. Suburbana 4704. : OU pata COITSertO. ^r",,

----- r Dona Mariana, 91-B
Esl. do novo equip, • . 

' , .
carro p' pessoa exiocnie. u. | prox. esq. Vol. Pátria..

vX £%*£;*»"%«£* 246-8616 NORCAR.

j CORCEL 71 ¦

j financiado ou
Bonfim. 66-A

____j___I_3.cs
Coupé, luxo, -

i vista. R. Conde 
"

T. 234-9909, •"

Cathamb
AERO 66



VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES
CLASSIFICADOS - Jornal do Bratil, •abado, 169-72 - 17

CMCIL tt - Rev. div. corei,
sem entrada 24/30 meiei. R.
Palm Pamplona 700 - 261-4588

261.2608 - Troco, facilito.
Jacaré; i

CÓRCEÍ" CÕUPE' 70 rev. cqlüp.
enl. 1.850 st'. 24/30 meies.
R.* Palm Pamplona. 70O -
26J-4538 - 261-2808 - Troco
farclllro.

CORCEl CÕIÍPV. IUXO Í969
branco, rídlo, pouco rodado,
único dono, lindo. Prest. de
467,60. Vendo à vleta, troco
por carro nacional. Rua H. to*
bo,- 382. Telt. 234.2458. Ah.
Inca.

CORCIl ÒT 7T.fi - Coup* 7l
Std, equipados, revisados, A
vista, troco, financio, R. Had.
docE lobo .335, AUTO LORD.

CORCEl CÜPE IUXO - 69 - 70
71 — Novinhoi «69—4

portas, Darke de Matos, 184.
Bom preco à vista ou fin. 36

CHEVROLET VERANEIO 71 -
Olimo estado muito conserva-
da. R. Pinheiro Machado, 61

. T. 265_0546;
CORCEl" -~Couó_ 

"luxe 
70 -

V.ndo, único dono, novíssimo
pouco rodado. Av. Copacaba-
nt 314. T.l.t_ .55-0423.

CARRO FIAT 1.400 3».-. PeVfei-
to esl. pneus novos eitofamen*
to. Preço de banana. R. Tenen-
te Posiolo, Io. Sr. Tebé.
232-0360.

CORCEl 19-9 - M. 70 lindo
pouco rodado financ, c/ peq.
ent. Av. Mons. FelU, 786 —
Irajá.

CHEVROIET OI414 ANO 1969
•Com pequena entrada 100%

revisado ótimo estsdo. Acei*
tamos seu carro em qualquer
estado de qualquer marca.
PisntÕes diariamente até 21 hl.
Sábados «té 17 hs. Domingos
até 12 hs. Rua Bambina, 37 -

• Silva S.A.
CH-VROÍ.T CT416-73 - Supe.

luxo e luxo. Com pequena en-
trada. Aceitamos leu carro de
qualquer marca em qualquer
estado mesmo alienado como
part*. Plantões diariamente até
21 hi. Sábadot «te 17 hs.
Domingos até 12 hi. Rua Bem-
bine, 37 - Silva S.A.

CHEVROIET OPALA 0 KM -
sem ou com pequena entrado.
Aceitamos seu carro de qual-
quer marca em qualquer estado,
mesmo alienado temos todas
u cores e modelos para entre-

ga imediata. Plantões diário-
mente «te 21 hs. Sábados ate
17 hl. Domingot «té 12 hs.
RU;»:Bambina. 37 — Sllv» S.A;

COMPRE 
"DODGE" 

ZÊRÒ KM «ir-
da em cond. execocioneit. Tro-
camos e financiamos ate 36
meies sem entrada. Nova
Texas. Av. Arlantica esq. R.
Dialma Ulrich (Posto 5). Are
22 hrs. Sábados «té 18 hrt.

CORCEl 49 - Coupé luxo -
revis. ót. est. 'A vista ou I.
prazo, crédho na hora. Trocas.
R. A.rquiai Cordeiro, 518 —
Méier.

CORCEl COUPE 70 luxo ótimo
estado a vlita 12.700,00, Etlr«»
da do Dondi) 44 apt. 101 -
I. doJSovojrnadoN

CAMINHÕES -Chevrolet 67, c?
Truck, máquina e calx» de
Mcrtodei 1111 e uma baicu-
lhante 321 - 62. Vondo bara.
to. Vor Ettrada Coronel Vie'»
ra, 7.8, Irajá.

COMPRO CARROS -
Firma necessita com-

prar à vista vários de
1958 a 1971, até preci-
sando consertos.ou ali-
enados. Duvido que
outro pague tanto ou
atenda melhor. Tam-
bém sáb. até 20h. e
dom. até 13h. Rua Ma-
ria Amália 67 casa Tiju-
ca. 
CORCEl 70 ¦-¦ STD, Coupi -

qr-eno, 0ni:o dono, à vista
13.300. Ver S, Henrique McriJe
120 Gralaú de 8 àt 1200 ht.
T, 238-1423.

CHEVROIET 50 -"'linda ÍÕ00'.
a toda prova. Financio porte.
Estr. Intendent? MagalhSei.
1184. Tes1; 390-3412.

CORCEL 73 - Cont. Ford, |í"sor.
teado io pago CrS 12.950. falta
pagar 10 p. de CrJ 075,58 e
4 p, de CrS 467,77. Treniliro.
mot. viagem. Tel. 287-1759.

CORCEl 
"COUPE 

70 - Sup.
equip. lindo carro único dono,

,S virt» troco fácil, c/3.000 _'30
mi. R. Marli e Barrei. 963.
1. 254-4204.

CORCEl MOD. 73-5 mil lm
Zero mesmo — Ótimo preco

* vista — Troto fin. 20 meses
Uruqual ._?_____

CÓRCEÍ GT 4?'- Vermelho e
preto. Unko dono, oriqínal.
A vista, «celto troca. Também
fac. S Franciico Xavier, 321.
234-3780.

CORCEl 69-- 4 prs. iuxo à
vist» ou 3.800 e 30x448 c-tros
pianos eté t/ent. e s/f.*dor
trcco. Cd. Bonfim, IS. 234-5885

_atí _17h.
CAMINHÃO CHEVROIET 5* in-

teiro qualquer experiência, Tra-
tar Sr. An<3nlo qaraoe Guarani.
R. Ceará 46-C Pca._Bandeira.

CORCEl 
"COUPE'""0KM. - Com-

prove — Apenas 553. mês. —
Não tem parcela — Entreçio Ho-
je — Troco. Tecnovenda, E;tr.
Galeão, 3789. 

CORCEl 7l""- 4 portas luxa
«iul, entrada 3.600.CO e 24
prests.õo- de 760,00. Ao. Cam.
po Grande de Autcm. Lida. O
melhor revendedor Ford. Av.
Ces<rio de Melo, 953. Tel.
394-G7C2 - 39 4-1 I 71 -
394-1536.

CHEVROLET KW - Slaticn
Wao.cn azul crttz* ótima pf
familia grande. Diplomai. R.
Gustavo Simo»:» 831/402. le-
me.

CARRO TRIUMPH 1*68 - Com-
pacto 6 cil. mec. 4 portat ban-
cos separ. cambio no chão. Av.
Copa. 1236 «p. 1108. Tel.
247-3702.

CÓRCÉL 72 - Coupé, roda
msgneiio, vol. fittipaldi, rédlo.
'A vista ou p«s. contr. Uruguai,
397. 26JT84U.

CORCEL 49 - Coupé iuxo,
novinho, equip. b-^n preço.

i Rn. cem crédito aprovado ns
hera. Aceito troca. Rue Caoiláo
Félix Mercado, loias 20/21 de
frente (São Cristóvãc).

7 1 ,,._ IA «.nr. P Cnn. 
' 

CHEVROLET VERANEIO 49 -
71 ate I6 0UU. k. i_on-| E.t,d_ __,. v.nd. R VÍ!_

T . 
' Niterói, 1197 .'cão Autovecai.

_:58-0204. ^_  CORCEl 69 -,Coup- luxo, e
CHEVROIET BRASÍl 62 camio- | GT, à vilta, troco fac. 4.200,

neta Furgão. Vendo trai. e ver

CORCEl 70 - Luxo coup» -
Oiimo estado. Sujeito a qual-
quer prova. Verdo a vista, tro-
co e fac. em 24 ou 30 meses.
Rui 24 de Maio, 316 loia Q
e 332 loia A e B. Tels.

Jfil-0143 e 261.003.
CORCEl - Compra até pira

conserto eu alienado. Cubro
com 350 mil qualquer ofert..
Vou a domicilio. Rui Maxwell
n? 357, Tijuca. 258-1706.

CORCEl COMPRO -
vista mesmo

69 até

CAMARO - R.S. 1972 - Com
apenai 4.000 km. tuper «qui»
p«do — excelente negocio, Ba»
rala Ribeiro, 197-A - Fone
236.1953;

CHEVROIET CHIVr-. NOVA -
1970 com dlrecSo hidráulica,
freio a ar. eom apenat 23.000
km. Crt 10.000,00 do entrada
— Barata Ribeiro, 197-A -

_T6-1953.
CHAROER IS 73 - Muito novo.

A cond., dir. hidr., etc. Bran.
co. Troco/financ. Av. Prado
Júnior, 257 - Tel. 255-2178.

CAMARO 72 - B"""C. Hidr., dir.
hidr., er cond,, ridio, t»pe,
etc. Só 5.000 km. Troco/financ.
Av. Prado Júnior, 257 - Tel.
255-2178.

CÕMyRÕCÃRROS NA~
CIONAIS - Pago o
melhor preço realmen-
te e no hora, verifique.
Rua Uruguai, 234-A -
Tijuca todos os dias.

CHEVROLET VERANEIO 68
Olimo estado. Enl. 4.000, i/
30m. Ac. iroca. lavradio, 206.
Tel. 2420201. Automac.

CHEVROIET VERANEIO 1949 -
Aamarelo-cenárlo, supernova.
Vendo e facilito. Ver Rua do
Rusiel, 32-A -JZatcte.

CORCEl CÕÜPE--"luxo 1971,
branco, pouco rodado, lindo
enrro. Vendo à vista, troco.
fnancio, c/625,00 mensal. R.
Haddock lobo, 382. Tel
234-2458. AGENCIA INÇA._

CAMINHÃO CHEV. 4* 
'"- 

Est.
novo melhor do Rio, qualquer
prova bom preço a visla. Rua
Pecoti, 213. Pechincha, J_c;-re-
paouA. _

CORCEl ÍÜXÓ -"2" portas 6
Km vendo a vista abaixo tabe-
Ia, iroco e financio. Sem entra-
da. Est. Galeão, 1670 - Tel.
JJ9Ó-290J.
CÓRCEÍ OK" Verde lêjvã iuxo

2 vinil carijó troco financio
Edgar Romero 364 F. 390-1490
Madureira.

Lx. 4 p. ótimo
reci. peq. enlr.

DODGE DART - Planos
especiais de financia-
mento para 0/km. ou
revisados, em até 36
meses sem entrada. Vá
.1 Cia. São Bernardo de
Automóveis. Vocô só
não leva o seu carro
se não quiser. Rua das
Laranjeiras 291 - e Av.
Brasil 2.021. (C
DKW"46 - 

"VeTdV.llom. 
A vi"»»

ti eu financiado. Av. Suburbe-
na, 7.170. ..

DKW Verneguet 41 - M.cenl»
ce e tod» prov. vend. 1100 •
vlita R. Álvaro de Miranda
59 Ia» Pilara» lei. _4_6i49_

DKW - .Vamegue. 64 Í0Ó1.
Olimo estado ao 19 CrS
3.200,00 - Urgente. Av. P. Jr.
307/302 -256-9397.

DODGE CHARGER
1971 — Em estado de
novo 16 mil km roda-
dos, único dono. Ven-
do à vista ou facilitado.
Av. Pasteur, 184. Tel.
226-8157.
DAUPHINI 62

pris. reparo,

Pago à
alienado,
11 500, 70 até 13 500,

CORCEL 70 .
estado bco.
saldo até 3ó m, Humaitá, 4-4-B.
226-6990. (Ç

CORCEl COMPRO -
Pago a dinh. na hora
mesmo alien. ou p/
conserto. Av. Beira
Mar, 216. Centro. Tel.
252:834[. Sr. Cabral.
CORCEL 70 — Todo revisado

em ótimo est. Fin. C/500 ou
s-'ent. São Francisco Xavier,
189. Tei. 254r0647._

COMPRO CARROS -
Firma precisa diversos
paga à vista o maior
preço do Rio, mesmo
alienado. R. Conde
Bonfim, 569.

¦ Vendo urgente,
lataria, ent. de

300, saldo 24 meses. Rua José
Hiqino, 217.

DKW VEMAO 1962' - Vendo
urgente por 1.700,00 (Aceito
oferta) - Aero 62 - Vendo
urgente por 1.8O0,C0 (Aceito
oferta) - Av. Suburbana, 2725.

DÃRT 71 coupé à visi» ou 5.500
e 36 x 898 outros planos ate
if ent. e s/ fiador troco. Cc\.
de Bonfim 18 234-5885 ale I7h

DÒDGE DART 70 luxo 4 port.'s.
Ótimo estado aceito troca
menor vflor fácil, até 36
meses. Bom preço à vista, Av.
Maracanã 334 Poito Shell.

DART 71 — Coupé — Em raro
est. — pcuco rcd. — freio hi-
drovácuo - vidro: especiais

amar. c/ vinil — Troco —
Fac. c/ 8.000 saldo 24, 30 met.

Aprovo crédito na hora —
Av.JSuburbana, 2725.

DKW VEMAGÜE.E 64, 66 - Re-
visadas c/ garanta- financio
troco solução imediata. R. Car-
do3o de Morais, 490. Ramos.
Domingo oté 12 h_.

DART 70 único dono pouco ro»
dado. Rev. ger, 3 m. Reata
vonde 4 vlitn ou fine. c/ p«.
nuena ent. Bnrfio de Aftaiqu'**
n9 116. Tel_.34.5l97.

DkW~VÉMÀ0UÉ._" S9~- üí.
caixa longo rédlo mecânica a
Qualquer prova 1.900. Rua 24
dc Mejo, 411 fundot,

D.K.W, 47 - Vemoguol» miq,
na garantia, Inteiro linda, Faci-
ilto peq. enlrada. R. Dr. Gar-
nier, 811, 

DKW" VÊMÂOÜETE *_T - Em
bom «nado urgente 2.250. cc.
oferta. Est, Intendente Maga-
lh„etJJ65 V. Vaqueiro;

DKW 
"Ü4~ 

-" Cerro- multo bom.
Pnoui novos, nunca foi táxi.
Vendo à vitta ou facilito alé
tem entrada. R. Maria Amélia,
67 - Tlluca.

DKW VEMAÒUETE 47 - luxo
novo de mec. lat. pint. forr.
- lindo catro todo 100% -
ver na Av. Automóvel Clube,
4.957 Pavuna.

DKW VEMAÒUETE 45 -Excep-
cional carro. Passo contreto por
motivo de Idade. Prett. 366,00.
R. MsrÍA AmíÜla, 67.JJ.uca.

DKW COMPRO - Pago
à vista qualquer ano
mesmo alienado ou p/
conserto o maior preco
do Rio. R. Conde Bon-
fim, 867. Tel.
258-0204.
DODGE DART 70 - 2e. tério

equipado '.zul metálico lindo
carro. Troco carro menor valer
ou vendo. Haddock Lobo, 403
T. 264.4298.

DODGEDART -"Mod. 70. Eran.
co, vinil preto, rídio. único f
deno, pneut OK. fac. pea. ent.
saldo alé 36 ni. Troco ou _ vis-
ta. 2610804.

DKW 1944 - le léfle ótimo 
"car-

ro troco, facilito. R. Conde dc
Bonfim, 795.

DODGE DART~7i~ -2 porlas,
«lodo de novo 5-OOOkmt na
garantia. R. Pinheiro Machado,
41.
DODGE DART"CÒU>É 71 -
Azul 1/ vinil, c /ar relriqe-
rado, 20-OOOIcnl, vendo ,'t vista,
rroco, financio c/7.5CO,00 ent.
presi. de 364,00. Rua H. lobo,
382. T._234.2453. Ag. Inca."DODGE 

COUPEi 71 - 0 :km»
iuperequíoado, emplacado n^
GB. à vista 30 mi, troco finan-
cio. Rua H^daccx Lobo 335
AUTO LORD. 

' DODGE DART - Vá es-
DKW VEMAGUÊTE 43 Para ., narina
quem sabe e quer bom. R. Te- ] colher O Seu DOCige

2.8l_2->0Cl' 
$'IV!'' 7iÍ ' ' USad° n0S Sal°eS de

okw *7 
'_"BÍm""estado"sedsnj 

exposição da Autobrás.
fac. c/ soo enir :/ até 3o ótimos revisados bons
meses, troco Manz e Barros, I >-"""""

de Bonfim, 867.

i R. Vise. de Caravelas n9 120
Botafogo. Tel. 2664.248.

CAMINHÃO - Vendo Che.roíe:
60 c/ freg. Tratar Rua Min. Ar-
tur Costa, 1135 Jardim América.

CÓMPRA-SE - Caminhão Mer-
cedes Bem ano 969/70 ou
troca-se pf ônibus. Tei.:
230-0997 d/ dia ou 247-9530
á noite. Sr. Decio.

CORCEL 70" - Luxo 4 porta.,
pneu novos, excel, ett. Passo
cccttr. Jusliniano da Boch», '34,
TeU 264-9870. Carlos.

CHEVROIET 53 - Mecânico
único dono 8 mesei de uto.
Rue Amazonas, 348 em frente
cotógto cias freiras S. João
Meriti c/ Sr. Barbosa.

CORCEL 49
GT, _ vilta,
s/36 ms. R. Mariz e Barros,
554. TROIA.T.234-7240.

CORCEL 70 - Coupé, lindo, à
vista, troco fac. 3.200, t/36 ms.
R Mariz e Barros. 554. TRÓIA.
T. 234-7240.

CORCEL 49 - Couoé lx. teto
vinil ven-do. Trcco. Fac. Av.
Srás de Pina, 475-B.

CAMINHÃO CHEVROIET 1949 -
Com trutí à gasolina, certifica-
do de passagem em balança.
P. 18.500 kts. verdadeira jóia
como novo. R. Prot. Anselmc
n° 23, começo Av. União Mei-
aulta, Mun. N. Iguaçu, E..Rio.

CORCEl 49 - luxo 4 portas
estado de novo. Vendo, troco
e facilito até 36 meies «em
entrada. A. Bartolomeu Mitre,

COMPRO CARROS -|:^CH M . 4 por„„ ^
Firma precisa diversos i 71, equip. único dono desde

' Okm. Troco ou fac. c/ 2.CO0

COMPRO carros nacionais. ?**•
go bem — Corctt, Opalt, Li-
nha Volkt - Av. Atlântica n°
1424 - Pça. Lido T. 237-1111

CHASSIS Chevrolet 73, zero
Km. pronta entrega. Troc. Fi-
nane. RECOVEMA - Concessi-
onária Chevrolet. Campo He
São Cristóvão, 58 — Tel.
264-2422. Francisco Oiavieno,
42-A. Tel. 287-3110 até 22.30
hs. (C

CHEVROIET VERANEIO 73, Zero
Km., pronta entrega. Troc. Fi.
nane. RECOVEMA - Concessi-
onária Chevrolet. Campo de
São Cristóvão, £8. Tel.
264-2422. Francisco Otsviano.
42-A - Tel. 2276446 até 22,30
hs, (C

CORCEl -' 4 porlas, 69, 31
mesei s/entrada ou peq. entra,
da s/fiodor. Av. Marechal Ron-
don, 539, diariamente até 21
hs. Tel. 281-1922. IC

CORCEL — Tcck) revisado,
«m utimo est. Fin. C/500 ou
s/ent. SÃâo Francisco Xavier,
189. Tel. 254-0647.

665 - 228 3422.
DKW VEMÃGUET A:ul 1962
em perfeito ettado. Vondo. Ver
r tratar somente domínçío —
Rua Garcia Pires, 53 - Snr.
Falipt.

DKW Belcar 66 - E_t7 0 km -
Equipada. Vendo. Rua Lino Tei-
xeira 173. Tel. 281.8297. lulz.

DKW-VEMAGUETE 65 -- NcTva _
bonita. A vista ou o prszo. Tro-
camos, S-íbado e domingo. Rua
24 de Maio, 1. Tel. 261-9530.

DAUPHINE 62"-"Excelente es-
tido. 1.200, u-gente. Sibado e
domingo. Rea 24 de Maio n? 1
-Tel._261-9530.

DKW-VEMAG 42 - tenho dyt
em estado"sem entr.'
Inbo 320.

espetacuuar, F..c.
244,00 Haddcck

paga à vista o maior I ent. R. Barão Mesquita, 562.

j seu carro vale ent. 281-8504.
Ronaldo^

I CHEVROLET 1954 - 4 p. rédlo,
cepas s. coluna 8 ci!. hid.,
2.650,00. R. Santa Sofia. 103/
20J. P. S-eni Pena. .

CORCEl 69 - 4 portas único
dono. Troco por Volks ou
6.500 e 19 prest. 338,00. Av.
Mal. Rondon 477 C/34 ap. 102»

preco do Rio, mesmo corcel 73 - Sai em outubro
ij J_ D r n n ri t* i comprei p/ consórcio N. Ford.

alienado. K. i_ o n a e | plan0 carr0 !;vre 46800 mens.
Bonfim, 867. T
258-O204:__
CITROEN 53 - Vendo tratar
jfene 395-0692.__

CORCEL coupe mod. 70 T. vinil
estado de novo. Vdo.; troco
fa-:. peq. entr. seldo até 30 m.
Estr. Intendeme^agalhã«_425.

CÒRCEri949 - Vende-se 4
por>et Prai-a d» Botafogo, 468.
Gsrage Schemii. _.

CAMINHÃO 1958 - Chevrolet
— Bem conservado — Vendo â
vista ou CDC. R. Sio Clemen-
te, 10-D, esq. P. Botafogo. -
T. 226-6955.

CORCEl - Galaxie GT. Compro
do part. a part. à visla eno 69,
68, 67 o Galaxie. 69, 70, 71
Corcel. Em con. de viagem.
Trt. Barata Ribeiro, 189/501 c/
Pecro, pf^-^0!!^

C 14.6 — Veraneio único dono,
pouco uso rev. gar. 3 m. Reata
vende 1 vitti ou e/finc. peque-
n. enl Barão de Meiquita n?
11_- Tél. 234-S197.

CORCEl 71 - Luxo único dono
est. de 0K. equipado. Rua Ba-
rao dc Mesquita, 174-C,

CHEVRÕÍÉT BEl AIR 1958 Mec.
6 cil 3 300 bom estado — Et-
trada dB Fontinha 727 - Praça
Valqueire.

CORCEl COUPÊ luxo 71 único
dono 29 mil Km vendo à visla
ou fin. Troco Estr. Intendente
f__?__h-_.i.-'i!_-?-iTBií^--——-

CORCEL 70 - Coupé único
dono. vermelho, superequip.
ausp nova. Perde trazer meca-
nico.' 3.500,00 ent. 520,00
p/ mês. Rua Vise. Abaeté, 87
268-4388J_TrocoJ

CHEVROLET" 1941 - Coupé' 4
pneus novos, todo original
equip. Vendo Iratar Rua Açare,
n9 17.

CORCEl 69/70 coupé luxo, bom
preço o vista ou a prazo. Rua
Lino Teixeira 173 — Tel.: .. •
28TT_297_ -_lujz.

CORCEL COUPE' LUXO 70 -
Crédito aberto na hora, entrego
carro m/ dia, sem entrada, sal*
do até 36 meses. Ver R. São
Clemente, 130. Tratar R. Afonso
Pena, 71-A - Tijuca. CRE-
j___£__í_____i_|Éá!2i
CORCEl 69-4 portai, espeta-

cular. Sem entrada ou 3.000
e 436 mens. Crédito na hora.
entrego carro ml dia. Ver P.
53o Clemente. 130. Tralar R.
Afonso Pena, TT-Av 226-3-34.

I CORCEl 69 COUPE - Vermelho
vinil, preto, bancos reclin. ró-
dio, carro novíssimo R. São
Carlos, 150. Sr. Luiz dat 11 is
17hs._. 

CORCEl" CÒÍJPE' 71 - 469,00
mensais - Comprove não tem
parcela - Provo único dono
- 'Entrego hoi* ~ Troco. Tec«
noven_d_a,_fsU. G_!eão_2789. _

CORCEl 70 - Stand. coupé,
pouco rodtdo, equip., único
dono, vendo urgente com
pequena entr. saldo lontio pra-
zo. Rua Conselheiro Galvão,
998 (R^JAiranda).

CÓRCEÍ 69""lÜXÕ -"4" portas,
ótimo para permuta, vendo c/
pequena entr. saldo longo pra-
zo. Rua Conselheiro Galvão,
998 (Rocha^iranda).

CORCEl 49 -'"Coupé - Luxo
- Em otlmo esl. - verm. c/
vinil — pneus novos — mec.
100% - Troco - Fac. c/ 4.000
saldo 24, 30 mes. - Aorovo
crédito na hora — Av. Subur-
bana. 2725.

CORCEL 71 - Coupé luxo,
29.000 km. Amarelo e teto
vinil, único dono, equipado.
Vendo ou trcco menor valer.
Barão Mesqulla. 125. _ __

COMPRO CARRO NA»
CIONAL - Vou a do-

hora

OKW BELCAR 66 e 67 a tod-
prove troco e fac. $f fiador i
peq, ent. Rua Barão de Mes» i
quitai--48. _

DKW - Belcar 63, ótimo es-
tado OS 3.5C0. Rua Volun.
tarios da_J^atria_193_c/7.

DKW.SEDAN.1963 - Ven-o cr-
ger.te carro novo a qualquer
teste. Ver Rua Afonso Pena,

_66—A-B. Tijuca. _
DODGEDART"COUPÉ .1970 -

18.000 km. Freio Hidrovacuo,
ridio etc. Realmente novo, Fi*
nancio em ».i 40 meses. Rua
Uruguai , 319 — Tijuca. Tale-
fone: 268-0717. Ver no siba*
de, dominge e segundYfeira.

(Ç
DART 71 - Cupê - luxo carro
p/quem tem gosto bom equip.
aceito troca fac. 36 m. Humni-
_i_ 4i_ __71_Í_,_-
DODGE SEDAN - Leve
o seu carro à Cia. São
Bernardo de Automó-
veis para um check up
eletrônico de presente.
Atendimento perfeito.
Serviço mecânico com
mão-de-obra especiali-
zada e selecionada. Pe-
ças com achancela
Chrysler. Rua das La-
ranjeiras 291 - Av.
Brasil 2.021. (C

D.K.W. 1961 - Vcmaçtüele ra- I
dio, pneus faixa branca. I
2 600.00. R. Santo Sofia, 103/ j
701. P. Saens Pena.

DODGE DART 70/71 - Estar'o ,
d<» novo quatro portai. Vendo, [
troco e facilito c/ 5.000 entra-
da e 24 x 8171,20. A. Barreto-
meu MHrey 613. '

DODGE~DARÍ 1971 - Coupê,
ótimo estado, único dono.
Vendo cu aceito carro mencr
valor. Av. Brít de Pina, 737.
Penha.

DKW 43 - Ótimo ostado - CrS
3.Í.0 - AEÜO 62 - Su». -.
Ferreiro - Cr. 3.100 - VOLKS
62 — Máquina nova — Cr$
3.8CO - Estr.Vi-ente de Car-' velho; n? 1.215. 

DKW" VEMÃGUET e Sedan 66
e 67, I Simca Tufão 66. T-.dos
100%. Troco e f«. R. Sou.a
Barros, 15 - t. Nc o.

DKW/. SEDAN 42"- Aq"uoíc ca-
rango da rap.iriada, ent. o que
você puder dar, prest. nem se
dir, nós comb. Av. Suburbana,
2.970. .

preços. Bom financia-
mento. Ainda temos al-
guns. Rua Voluntários
da Pátria, 323. Gal.
Góis Monteiro 125 (em
frente ao Canecão).
DODGÉ 71 4 portai. Vende, lin» i

da cor, dir. hid. pouco roda- i
do. Vi-lo Copacabane, 314 — \
Tel.t 255-0423.

DODGE 4 portai 70 - V.ndo, j
ótimo preço, único dono. Vi-lo .
Copacabana 314. T.l. 255-0423. j

DODGE 71/72 - frantfcrnibdo |
Ch^rçer, rod. m?q. t. vinil. |
Espetacular. Único prob. qnrria. |
Fodados 5.000. Sé Ferreira. 38. j
Crí 28 mil.

DAUPHINE 42 - Mec. a toda
pr-<a. Melhor oferta. R. Mo» |
rales de Los Rios, loja-D. Maré- ,
cana - Juca's Cars.

'ORD OALAXII 1947 - Grenat,
supernovo mesmo. Vindo i.
vlttn ou facilitado. Ver a |6la- Rui do Ruttel, 32-A - Cate.
t».

FUSCÃO 71 - Fin, ornaté.30
nt. c/ou t/ent. PHILAOELPHO
ATOMOVEIS. 'R. S. Ciamenle,
_45_.A,
FUiCAO OK - Verm.. mo"rit7en-

tr-ego Me, emplacado e fin
«m alé 3o tn. c/ou t/ent. PHI
LAD-LPHO AUTOMÓVEIS. R. S.
Clemente, 45«A.

FORD 53 — 4 p, barato, motor
rerificado, foi de Ministro -
R, Gatt.o Taveira, 9 - Praça
Seca — Jacereoarjuí - Não foi
de preç».

FUSCÃO 72 emplacado quate
zero n vista ou financiado ató
36 m. 1/ entrada e t/ fiador
troco. Cd. Bonfim 18 234-5885
até 17 h.

FUSCÃO 71 - Alui 
"pavão,

equipado 20.000 km. Fone
252-7896. Dr. Arnaldo.

FUSCÃO 70 - 71"- Eqúip! rev.
e/ ou sl entr. c/ oaranti»
finan. alé 40 meses. Abert, até
20h. MARREQUINHO VEICULO.
R. Leopoldina Rego, 212.

FTÀt 49~Í50"- Vendo Coupé,
creme - 13 mil. Rua Itapiru.

jiai.Tel. 256.3666L
FIAT 47-150 - Branca, coupé.
rédlo, pneut cinturatloi, carro
p/cornprader exigente. Financio
c'4.000, saldo alé 36 m. Aceito
troca. R. Humalté, 68 - Tol.
246-9700^

FUSCÃO l"97Í"íquipado, a toda
prova, troco. fa.. c/500 de ent.
• 24x756.00. Av. Suburbana,
4754.

FUSCÍO 71 Eauipado, pouco
uso. 1.000.00 de entrada, saldo
ate 30 meset, Av. Suburbana,
7427 (Iroco).

F.600 BASCULHANTE «no 1969.
seminovo, barafC, Ruã frnncifc-
co, nC 679 - Praça Ste» —
Fo..c_390-0458.__

FÓR0~FÀICÒN" - 6" cil. mec; 4
faróis de iodo pneus e estufa-
mento novos, vermelho e teto
v',nil._Rua Cachambi 313 e/l.

FUSCÃO 70 -- Bronco ooucn
rodado equipsdo novo. «**
264.9735.

FUSCAO/CEREJA - Zero ~m.
Vendo abaixo de tab. ae.
troca p/carra de menor valor.

Jel. 285-00.11.
FUSCÃO 71 - A_uí-pavão, ec-

tudo de "fero, equipndo, ent.
a combinar. Av. Suburbana,
2.970.

FUSCAÒ 72 - Amarelo colonial,
pouco rociado, ent. auase nt-
nhuma. Av. Suburbano, 7.970.^

FÜSCAÒ'72 -"" Lindo."e""v7sla,
troco f*c. 4.500, s/36 ms. R.
Mariz e Barros. 554. TRÓIA.
T. 234-7240.

FUSCAÒ 70 - lindo, à"v.sta.
troco fac. 3.400, t/36 mt. R.
Mariz e Bsrroi. 554. TRÓIA.
T. 234-7240.

FUSCÃO 71 novi-ho, pouco uso.
B;m rxeço f>i. cem créd.to
aprovado na horo. Aceito troca
— Rua Capitão Félix, Mercado
loias 20'2I cr, frente (Sâo Cris-
.òvão..  ^__^

FUSCA 1300 - 
"Ãno" 

70/71, tipo
Fuicão. 6.000 á v'-ita mais
financ. q. rrantfiro. Tel.
2353227.

FIAT-Í50 ESPORT 1*61 -Con-
verstvel — Equipada, revisada
linda ccf, ót>mo estado. Av.
Copacabana, 1326 ap. 1103.

FUSCÃO 70 - Rua JotéHigino
n? 61 casa 43 dat 8 àt II
hores.

FUSCÃO 71 - Branco muito
bem a vifa cu 31x651,CO i'
ent. Mariz e Barros, 116.

FUSCÃO 72"- Estado de Okm
equip. revi;, ffle. c/800 entr.

FUtCAO 71 70 - Jólat. V-.idn
troco finan, (San Martin Vel-
ruins). Ettr. Vicente Carvalho
n9J24. TeJ.i 39J 4X162.

FÜSCÃ"mO e 71 
"-".3CÕ"o

1500 a Ioda prova Iroco e
fac. .no 36 mi, ap'ov»çí:> am
24 horat. Rua Barão da Mei-
quila, 4B-D.

FUSCAÓ 71 - Ãzui-pavüo, único
dono, equipado, « vish 13.100
trcco e financio. R. Haddock
Lobo 335 AUTO LORD. 

F .350 -70 M0Ó"7Í""-""P" utõ.
Pn novos. Mec. ólima ò vitta
bom preço, Fin. 30 m. Troco.
Darke de Matos. 1B4. 230-6606.

FUSCÃO 71 - Éxc. 
' 

elt.' 
"do

conservaçfio. Vendo u vista,
troco o facilito alé 30 moiei.
Rua 24 de Maio, 316 lo|a Q
e 332 lni- A e B, Tell.
2ai0143_i 301-B008.

FORDfiFALCON 40"- Forração
orig. oat. 0 km. 6 cil. mec.
6.900.CO a vitti. R. Morales de
lot Riot, 10, loia-0 - Jucás

, Ccrt.
FUSCAÓ 71 Br mco-pérola,
rádio, etc, único dono, pouco
rodado, troco ou peq. entr.
saldo 36m. Solução mesmo dia,
Eslr. Vicente de Carva.ho, |
143B.

GORDINI 66 e 65 a toda pro
vt troco e fac. peq. ent. sal-
do l/ fiador. R. Barão de
Meiqutia^B^

GORDINI 45 - Completamente
novo, c/rédio 3 fxs. pneut cin-
turados novos, máq. novo Okm.
S/ent. 200,00 p/mêt. R. Viic.
Abaeté, 87. 269-4383.

GALAXIE 5.0 - 48 47, ambot
•li ettad. de novos. NB. Car.
ro d. fino trato v.nd. Iroe.
fac. R Álvaro de Miranda 59
l.o. Pilar». Tel. 249-4569.

GALAXIE E LTD -
Compro — Pago a
dinh. na hora mesmo
alien. ou p/conserto.
Av. Beira Ma___2.6.
Centro. Tel. 252-8341.
Sr. Cabral.

OORDINI COMPRO - Pago a
vitta q.q. ano meinto alie»
nado ou p/ comerto • maior
preco da Rio, Rua Conde Bon-
fim, 847. Tol, 231-0304.

GALAXIÍ 48 
" -" Azúl-claro,' Inl.

àzuli pouco rodado. Corno no*
vo. R. Marechal Trompowiky.

_45 - Tol.. 238-1788. 
OALAXIE 64" • • Éxc. ali. de

con*. mecanici a toda provi-.
Vendo e vitta, Iroco e facilito.
Saldo em 24 ou 30 mese.. Ru?
24 de Maio, 316 loia Cl e 332
lo|a A e B. Telt. 201-0143 e
261-6008.

OORDINI 45-44-47 - Otlmo
est. Várias corei, troco ou f*c.
R, Morales de los Rios, 10.
M.vacanS. Juca'i Cars,

OORDINI - Compre até p/Ton-
terio ou allanaae, Paijo a ma-
lhor preco da GB - Rua Max»
wall 337 - Tl|uca - Talafana:
258.1704. Hoi» até 19 horat.

OKW COMPRO
guate a Flttori alé p/centarlo
ou alienado. Pa_» melhor pra-
co. Hoje Rua Mairwall 357 -
Tiiuca. 258-1704. Hoje.

____~~___u i/alé 36 meses. Troco. Mar.zSedan, V.ma. | ^ ^^ ^ 22a.3J2-^

ESPIANADA GTX - M. nova
GB. Troco ou fac. R. Morales
de Ioí Rios, 10 loie-D. Mara-
canõ. Juca's Cars.

FUSCAÓ - Vendo equipacio
1971 c/se_uro, pérola, bancos
recHnáveia. Tratar à -?. G*-l.
Ribeiro Cosia, 38 '603. Tei.
236-6829. Sr. Francisco. ¦

FIAT 8SO ANO 1948, larania,
perfeito estado. Rua Anita Ge-
ribaldi, 24 - Tel. 236-2325
Copacabana.
FUSCÃO 71 - Financi-
a ni e n t o extra-rápido
em até 31 prestações
sem entrada. Revisado j

GALAXIE 69 branco e«celrnte
estodo 17 3CO.CO troco financiei
Edgar Romero 364 F. 390-1490
Madureira.
GORDINI compro - Todos e_

jnos mesmo alienado pago na
hora melhor prico. Traga o
carro • verifique. R. Te_>doro
da Siva, 813. 266.0575.

GORDINI 64 - Duvido 
"haver

ouiro igual. NoWttfmò; motor
na garantia em pcrfeitis.imo
eis. conservação, gaitei CrS
3.C00 em refcm.T.. Vendo ur-
sente por Cri 3.200 à vista.
A. Atl.-.ntlco, 324 aplo. 74 -
Tol. 257-3127.

GORDINI 44— C/ ótima lataria
mec. 1.960,00 ao 19. Av. Prado

; iir;, 308/904.¦..-
! GORDINI 65 — Volante esporte.
J capas rádio etc. mec. 100%.

Financio troco tf peq. ent. ou
I à vista. Solução imediata. Est.
; V. Carvalho, 1233. Domingo

até 12 hs.
I GORDINI 44 - Cri Í.7CÕ" Muito
j bom est. geral. R. Süvo'ra Lc-

bo, 107 esq. de M.uel Cer-
I van.es. Gãchambl.
i GORDINI-65 a 44 - Ariibos In-
I reires som podres sem bâüdas,

estado espetacular. Fac. "Sem
I ent". _14,C0. Haddcck Lcbo,
I 320.

GÒRDINl" 65 . 66 -Bom da
tudo. Enl. 500,00 í/ccmb. Rua
São Paulo 15-C esq. de 24 de
Maio. fel. 261-4423, táb„ do-
mingo, 2a.«feira. . . , ,

GÃrAXÍE~lTD 1970 c/ ar refr.
Único dono, a tod& prova. Tro-
co e fac. c/3.000 do ent. e
24 x 1.164,00. Av. Suburbana
4754.

tTAMARATV 64 - Ot.mo estado,
equ pado, revisado, à vista
6.500 - Trcco e f:n.-n_Ío. R
HatldocV. lobo, 33
LORD.

ITAMARATY 68 - Ótimo ettado
a visto ou fa:. Acrito troc*.
Av. Goveriuvdcr Rcberto SlfvejT-
ra, 384, Nova Iguaçu.

IMPALA 42 - V.ndo 8 dl hid.
dir, hid. novissíma. Unlco do*
no. Vê*ta Copacabana 314 —
Tal.: 255.0633.

ÍMPALA 41 -Ar" conti'orig..
hidr. Eli. 0 km 7.000,00 a vista
R. Morales de los Rio:, 10 Mt-
recanõ. Jucá'» Cars.

ITAMARATI 64 ótimo eitado
vendrt 6 100 cu peq. entr. rest.
combinar troco Estr. Intendente
Maqalhôes 129 Campinho.

ÍTAMARÃTY 67 — Equipado, ei-
tado geral impacivel, Vendo, j
troco e financio ôté 30 mMfis,
crédulo Imediata. Av. Ministre
Edgard Romero, 576 - Madu.
reira.

ÍTAMARÀTY 1967 
"com" 

rádio,
capas. Olimo eslido. 7.000. Rua

_lçcnidia,_n9 13 - NeUcO;
ITAMARATY 67 - Otlmo ettado.
Vendc-ie urgente à vistn ou
a praze. Tratar E».t. do Pcfela,
247.

| ITAMARATY 49 - Vendo em
I ótimo estado ver e tralar a R.
I Vasco da Gama. 121. Ap. 701

c. porleiro.
1 IMPALA'63 - 6 cil. hidr., 4 p.
I s/e, — Vendo — Troco — Fjc.

- Av. B-ss da Pina, 425 BC

KARMANN.GHIA "TC" 1171 -
31 mesei t/entrada nu peq,
ont. s/flador. Av. Marechal
Rondon, 539, Tel, 281-1922 ati
ás 21 fioraju

KOMBI 65 - Todo revitado em
ótimo ett. F n. c/500 ou t/ont.
Sao Francisco Xavittr, 1B9. Tnl.
254-0647.

KARMANOHÍA 70" - lodo re-
visado, om ótimo est. Fin.
c/500 cu s/en\ Sâo Franciico
Xr,vler,_l89. Tel. 2540647.

KARMANN E KOMBI -
Compro — Pago a
dinh. na hora mesmo
alien. ou p/conserto.
Av. Beira Mar, 216.
Centro. Tel. 252-8341.
Sr. Cabral.
KARMANN-OHIA 63 - 31 metei

s/entrada ou peq, entrada tf
fiador. Av. Marechal Rondon,
539. (C

KOMBI 60 - Sino bos p/ carga
-- Vendo cu troco VW. Av.
Suburbana, 9862 c/13. Cctcadu-
ra. fui. 249-2014. 

AUTO j KOMBI - 42/44/44749/70 -
Enl. partir CrS 1.500, saldo
finonc. até 36 meses. Av. Mon-
Einhor Fólix, 763*A.

KARMANN-GHIA 44 a toda
prov. vend. troc. fac, com ...
2 000 R. Álvaro d. Miranda
59 Lgo. Pilam. Tal. . . .
249-4569^ _

KOMBI 68 — Super nova equip.
troco fac. c/ oti l/ aval. sal-
do 30 x entr. 1.C00 Av. Tei.
xolre de Caslro_306 ap. 201-F

KARMANN 70 - lindoè vista
foco fac. 3.BCO í/3ó ms. R.
Mariz e Barros 554. TRÓIA.
T. 234.7240.

KARMANN 1970 - Gelo e/ri-
dio, capes, freio a dltco. Acei-
to troca, facilito atr» 30 meaes.
Av. Darno.r_tl.oii 695.

KOMBI 44 a 43 -- Placa verme-
lha cargn exctlenle estado, h
vitta ou financio, c/peq, entra*
da. Av. Suburbana 7970.

KARMANN 64 bomlo e bom
equipado 2.5X0 ont. rest, p'
banco. A visr.-, 7.200 após 13
hs. P. Fiçjueiredo M&galhKet,
823 ap. 203 - T. 235-6583.

KÕMBI 71 - Único dono, toca
efiuip. Vendo bwn preco, trc;o
e facilito. R. Arnaldo Ouíntala,
71. B.i,-f_..o. 2-!ó»i'126.

KARMANN 48 - Raridade em
esnservacão. fin. em 30 m,
c/cu l/ant. PHILAOELPHO AU»
fOMCVEIS. R. S. Clemenl»,
45-A.

KOMBI 64 - luxo - Entr". C'%
I.50O.CO, rest. linanciado - P.
Operário Feries, 23 - Tel:
260-8013.

KOMBI 68 - Êntr. Crí" 2.500".CK).
saldo _ combinar — R. Opera-

Z_Z I ''" fO'<". 33 - Tel: 260-8013.

KOMBI 44 - Vendo por 
5.200,00, boa de molor. Telt
246-093? - Milton ou lE. Inten-
denle Magalhães, 720-A.

KARMANN.GHIA 1970 - Iren-
ce, unlco dono, nove — te*
manta 5.000 kl. rodadoi. Van»
da-ie. Var a Iratar a qualquer
hora à Rua Tonailerot, 13, Ca»
pacabana, com o porteiro,

KÁRT - Vendo doli em bom
estado. Tratai fone, 234-1207

Sr. Alexandre Silveira.
KARMANN 47-part/vende. Bom

estado. Cr$ 0.700,00 Tliuca tel.
264-0854 -_Amaral.

KOMBI 48'-""Standard - J4le
A vista ou a praio — Rua

dai Laran|eirr.s 210 — Sr. Zeze,
G arapem. i

KARMANN.ÓHIA 43 - Equi-
pado, estado aer"l impeoavel.
vendo, Iroco c financio «n..
1.500,00 *. 24x3í0,C0. Av.
Minittro Ec'_.'d Romero, 576

Madureira. __
KARMANN.GHÍÃ'42"- Excelente

e>t. R. Pedro de Carvalho, 745
»/l — Meier.

KARMANN M.-Eipe)acular at»
tndo, nunca bateu, «mareio-
manga, pneus cinturados Okm.
2.200,00 ent. 450,00 p/mêl. R.
Vise. Abaeti, 87. 268-4388.

KOMBI 4] - 29 dono, nunca
fai de cargs, maq. nova, duvi-
do que haia Igual, Pneus bons
1.200.C0 ent. 276B0 p/mêl. R.
VircAbnelt^ 87. 268-4383. _

KOMBI 67 — Supernova, pintura
de fÃbríca, s^batidas, c/capn:,
nunca foi de carga. S/ entrada
500,00 p/mõs. R. Vise. Abaeté,
87. 260-4388.Jroco.

KARMANN TC 71/73 - Unicõ
dono. c/ll.OOOkm reali,
branco-lótus, íupernovfl
3.000,00 ent. 650,00 p/mês. R,
Vise. Abaeté, 87. 268-4388.
Troco.

KARMANN.GHIA Í947 - Tro"»
camot por SD 44 / 45 o» 44

Saldo em 36 mese» com

ITAMARATI 49 E 46 - Otunos „....,.,__,. _«
carros re-/. gar. 3 m. Reita ! KARMANN-GHIA 65 - Uma ma-
vende à visla cu f:n. d 1.400 ! ravilha, jóia, sup. equ.pado,
saído 30m. Barão de Mcsciuita. j '00'
nÇ> 116. Tel. 234-5197.

INTERIAGOS 1965 - Em bom |
estado, única dona. Vendo hnje l
ao 19 Av. Bri;. de Pina. 720.
Penhí. D. Aliira.

ITAMARATY 46 - 
"Lindo" 

carro.
Mec. «pet. Fac. c/500, ent.
rest. 24 x 349,20. Av. Subur-
bani 4704._Cachambi:L

ITAMARATY 
"de 

luxo 70" -
estodo excepcional. Vendo à
vi.tn, troco, facilito. Ver Rue
do Rutsel,_32-A - Catete.

ITAMARATI 1969 - Ótimo esta-
do, 31 meses, s/entrad* ou
peq. entr. s/fiador. Av. Maré-
chal Rondon, 539 diariamente
até 21 hs. Tet.: 281-1922. fC

JEEP 57 estado de novo 4 cil. |
sem defeito vale a cena ver.
R. Barão de Mesquita. ^8-D.

JK:'- 45:;—'.;Vermelho, Forração
pr*ta, Ótimo Cit. Troco cu f^c.

_ Morales de los Riot. 10 -
Maracanfia .'uca's "Cars.

24 ou 30 meses. K.
Uruguai, 248 - 238-5l28._ _

KARMANN.GHIA" 48 - Novinho
de tudo, equip. rádio, tocafí-
tat, console, rodas cromadas,
fin. com crédito aprovado na
har_>. Aceito troca. Rua Capitão
Félix. Mercado, loias 20/21 de
Frente (São Cristóvão);

KOMBI 70 - Standard estado go-
rai excepcional. Cor branca
vendo ou trcco o fac. até 30
m. R. Teodoro da Silva, 813
¦-- 268J0575.

KARMANN 70 - 1.600 freio a
disco todo equip. brinco Lotus.
Vendo cu traço e fac. até 30
m. R. Tcodcro d» Silva, 813

— 268-0575. _______________
KOMBI 62 - Bom estado. CrJ

3.400 a vista. Hoie. Rua Lauta
de Araújo,166.

KOMBI 67

crédito iprovado sem avalista
— Tratar na Av. Mom do Si,
•sq. de Invitidos tf o Sr.
Wilson au Sr. Wagner. Tal.:
222.9JS3.__

KARMANN TC 71 pouco rodado
equip. PfJ. Reata vende à vista
cu fine. c/ 4.500 saldo até
30 m. Barão de Mesquita n9
116. J_el._t34.5197.

KOMBI 1967 — Luxo, pneu, mé-
quin» 100%. Entrada e combi-
nar restante prest. 260,00. Rue
J'jíio_do Carmo 7*44.

KARMANN.GHIA 196B - A.ul,
rádio, ótimo estado, lindo car-
ro, presl. da CrS 355,60. Vendo

it vista, troco por carro nade
nal. Rua H. Lobo, 382. Tele.
234-2458, Ag. Inca.

KOMBI 43 E 64 - Revisadas
boai de tudo. Ent. 1.500.00
rest. em 7A cu 30 meses. Ac,
troca, Est. Intendente M.qtr

l_\"j_)__± v' Vata"«'ra;
KOMBI 62 -Part. 3.900 á vista

pect. repares — R. Gal, Belu-
_gaj^,_200/401_--_Enq. Novo.
KARMANN-GHIA ANO 1968 -

Com seçuro total — Vermelho
em ótimo estado 10.0C0. Rua
Paitsandu, 228 ato. 603. Tel.
245-1930^

Em ótimo estado KARMANN.GHIA 65" - Vendo
fk. 1.700 ent. Troco por Volks, ] :ç__\ fo 69 rod? cromads ben-
Kombi, Aero, Rural. Est. Borro | co ic:Ünivel ótimo estado. R.
Vermelho. '31. T. 3907174.  Ana Neri n? 770 funde, -

KOMBI 64 
"-"47 

-'Revisadas! Capela.
c/ garantia pronta _?/ trabalhar.
Finüncio troco. R. Cardoso dc
Morais, 490. Ramos. Domingo
,-,._ 12 hs._

Esp. est. de cons. j KOMBI 63 vende-s- ou trocõ-íü

DKW.SEOAN.1965 -
, gonte corro novo

CAMINHÃO de carne vendo
Sr. José 396-2636 ou Bulhões
Marcial '369/371) tal.: 39W32S

CÓRCEÍ' 72 - S_. cupê. Pano
urg. financ, e/ prei. Sao Fran-
cisco Xavier 455 - ap. 303,
Maracanã» ,

CÓRCÉL BÉIINA mod. 72 c/
20 OOOkm particular vende -
Avista 16.000.00 tel.: 227-1482.

CORCEl/ 69 - Vondo por CrS
9.000,00 R. Riachuelo 257 -

__.i_.__?0.-  j rnicilio. Pago no
CORCEl 69 - Vendo, particular. |-„„_-|„ _.,, n /

lindo carro - Tratar Rua Too- mesmo alienado OU p.
doro da Silvi 546 cem o por- | ___-.- fíalaxie Cor»
teiro. Preco Crí iloocco. . . | conserto, uaiaxie, y-ai

CÓRCÉL" 69"- Estado dc Õ km. cel, Dodge, VOlKS, LIU,
equipado, 4 portai. Entr. 7 mil -pp ti ji»; Vflri-
e li X 462.00 s/luros. Aceito ! r\er O, IV-, il, jp», v

automóvel nc valor da entrada. ] ar1t Rural, Opala,
Neg. da particular a particular, i _',. D «{_„. p„.lei, 237-2660 - Dr. Brum. | K-Ghia. K. ATOnsO fe-

CORCEl PRETO 72 - Vendo -
8.000 km. Roda mag. arada GT
farol milha - 357.5678 - Oc-
tavto.

CORCEl GT - 7Õ~- EtpatacUlar
único dono sem um arranhão.
Rev. tf garantia. Planos até 36
metet 1/ ant. tolueão na hora
_ R, Dona Marlina 91-B -
Prox, etq. c/ Vol. Pátria. Tel:
266-7371 - Sib. 17 ht. Dom.
13 ht.

CORCEL 70 - Coupé-luxo -
Vermelho, onlr. 4.000, ros!.
financ. até 30 meie-.. D. Mac-
quês de Abrantes^ 178-C.

CORCEL 4 PORTAS 49--rOtlmõ
estado, vendo ou troco
p/Volks. Rua Fábio luz, 298
apto. 101. Tol. 249-5419;

na, 71-A. Tijuca. Até
21 hs. T. 254-3586.
CREFIN-AUTO.
CHEVROLET 57 mecânico, 6 ci-

lindros, eslado de novo, todo
original. Vendo. Rua São Cris-
lévüo, 770.

CORCEl 71 coupô luxo ótimo
estado, rev. gar. 3m. Reata
vende a vista ou fnc. c/4.SOO
«aldo 30 m. Barão de Mesquita,
116 - Tel. 234-5197.

CÓRCé"i DE LUXO 1969 - Equi-
pado. Vondo à visla e facilito,
troco. Ver Rua do Russel, 32-A
•_Catetc.

CORCEl 71 - 4 p. branco, vinil,
e*ct*!entc, luxo. Troco, finan-
cio. Edqar Romero, 364-F. L
3W-jm_M^Jur_i__

CAMARO"S.S. 
"Í968 -""Excõpcio-

nal estado de conservação.
Completamente equipado. Bara-
ta Ribeiro, 197-A - Fonet
236^951

CIÍROÉN 63 lapo a toda prov.
vend. troc. fac. R. Álvaro de
Miranda 39 l.o. Pilarei. Tel.
249.6569.

Vendo ut-
» qualquer

reste. Ver Rua Afonio Pena,
66-A-B._ Tijuca.
DODGE DART COM"-
PRO — Pago a dinh. na
hora mesmo alien. ou
p/conserto. Av. Beira
Mar, 216 Centro. Tel.
252-8341. Sr. Cabral.
DO0GE DART 2 • 4 porta» a

Clurger 69, 70, 71, revisados,
c/garantia. Trocamos • finan-
ciamos em i.ê 40 meses. Ven-
demos também »/ entrada tf
prestações a partir de março
da 73. Nova Texat S/A. Av.
Marechal Rondon n? 539, dia-
riamente até il 11 hl. (C

DODGE CHARGER -
Bm todas as cores pe-
los menores preços du-
rante o Projelo Inde-
pend.-ncia. Vá a Cia.
São Bernardo de Auto-
móveis. Para 0/km. ou
revisado quem faz o
plano de pagamento é
você. Rua das Laranjei-
ras 291 - Av. Brasil
9_0? 1. (C
DODGE DART . Charger, 0 iim

abaixa do preco antigo. En»
trega imediata. Qualquer cor,
maima a/ antrada. Trocamei a
lin.incian.os ati 40 metei a
V. S. come.» a pagar tomenl.
•m marco da 73. Alendamoi
ati 22 horat. Nova Taxat S.A.
Av. Marechal Rondon 339. Tel.
281-1812 - Av. Atlântica etq.
da Djalma Ulrlch - Tel. ...
-34.7711. (C

DART CÕÜPE' IUXO 71 - Ver-
de met/único/d. rodai de mag.
nésio direção hidráulica, freio
hidrovacuo, antena el-t/ tf 7.
m km. Ac/ Iroca fac/ at 30
iii. Est. do Galeão, 1670 -
T. 396-2908 ou domingo
396-1156;

DODGE DART 1972 - Zero km.
Coupé cor <i2ul-n«_utico. Todo
equipado. CONDORSA S.A. Tel.
287-0284.

DKW compro. Todo, ot anot
meimo alienado page na ho-
ra melhor preço. Traga o or-
ro <t verifique. R. Teodoro da
Silva, 813. 268.0575.

DKW 64 - Deco na onda, rádio,
jó'a. Finan. alé 24 meses. Rua
José Higino, 217.

DKW 64 - M-canica nova. ex-
celente estado geral. 3.900.C0
à vitta ou financio »/ ent. R.
AtííúÍo Uma, nÇ 75 — Tljüca.

DOT)-- DÃRT - Ccupc 1968
Importado igual 1972 8 cil.,
hieir. ar condicionado, todos
vidros ray-ban, diplomata USA
Av. Atlântica 994 ap. 42. leme

DE SÒTO S3 - Mec, 4 p.,"'6
cit., todo original, super con*
servado, equipado, tf radio,
pint. nove, vidros rav-ban, es*
tuf. Vulcron, mec. 100%. Carro
de aparência .1 pessoa bom
oosto. A vista 2.350 Estr. do
nfonte:ro^73jC. C. Grande.

DKW BEICAR 62- Capas cout-
vin rádio mec. nova lat. pint.
tudo 100% - 2.700. José Hi-
gino, 107.

DKW VEMAÒUETE 44 -""luxo
Perf. estado de lat. pint. forr.
moc. 100%. 4.800 ít vitta. Tro-
co __________________!; -fo^,^',00, 1Q?;_

DODGE DART IUXO 70 - Sup.
impecável, crédito eberto ne
hora, entrego carro m/ dia,
ent. 3.COO o 774 mons. ou sl-iii
entrado, c/ vários planos. Ver
R. São Clemente, 130. Tratar
R. Afonio Pena, 71-A — Tel.:
2263534. - CREFIN-AUTO.

ESPIANADA REGENTE 49 - Esl.
da Okm equip. fac. c/600 entr.
l/até 36 mesíí. troco. Man?
e Barros.665. 223-3422.

ESPIANADA 48 - 
"Tipo 

GTX.
Bc9 reci. cambio vol. e rodas,
7.800.00. Desembargador Isidrc,
89.

ESPLANADA éí-Wmo espiado ; Amendj R MRev. gar. 3 m. Rt_*,_\ venoe a
vista cu fsc. c/pequena entr.
Barão de Mesquita n? 116 -
Tel. 234-5197.

ESPIANADA 69 — ¦ linda ouro
velho 6.Ê0O. Troco. R. 24 de
Maio, 325. Je!. 281-C49J:

ESPIANADA 48-4 faróii -
Chrysler - único dono . à vista,
troco, facilito. R. São Fc9 Xa-
vier, 19 até 18hs.

ESPIANADA REGENTE 69 - &>
pptnova. Vendo à vista ou ta-
cilitada. Ver n íóía à Rua do
ajustei, 32-A Cateie.

GORDINI 64 - Excelente estado
2.100 à vista, urgente. Sá-

bado e domingo. Rua 24 de
Maio n? 1. Tel. 261-9530.

GORÒÍNe""4_ - 500,00 entTmc-
canica forração pneus 100%

24 ms. ou à vista. R. Uru-
_gua|1248_- 238-5128.
GÒRDINl 44 -"c/rádro 1.900

ou Iroco por de maior valer.
R. 24 de Maio, 325. Tel.
261-0491.

GALAXIE — Compro —com garantia. Ótimo
estado de conservação. pago na hora mesmo
Chindler Adler — 

para conserto ou alie-
nado. Vou a domicilio.
Tel. 254-3586 - Inclu-
sive domingos. R.

Barreto, 161. Rua Ge-
neral Polidoro, 316.
Tel.t 246-8169. _(C| Afonso Pena, 71-A, até
fij:cao 70' - A^strn.sixY. j 21 hs._CREFIN-AUTO_

DKW O BELCAR 46 olimo este-
do equipado com 1 000,00 de
entrada o restante a combinar.

_R. ^adre^hamp^_nat_^5/102.
DKW VEMAGUÊTE ¦ 44 - -«Otlmo

estado de IM. pint. mec. qual-
quer prova. Rádio, etc. 3.650.
José_ Higino, 107,

DKW 65 - Vemaguet - Fora
de série - 100% dc tudo -
Troco — Fin. pequena entrada

_- Uruguai, 205-B,
DART MOD. 71 coupé" lindo" a
vista, troco, fac. 6.000 t/36ms.
R. Mariz e Barres, 554. TRÓIA.
f. 234-7240.

DKW Vemagucl 1963/64 êltá lo-
da bonitinha c/rádio duas co-
res, 3.300 R. Gal. Espirito Sanlo
Cardoso,_326.

DKW COMPRO •-
Vemaguete ou Sedan
até para conserto 59/
61 a 2 800, 62 a 3 200,
63 a 3 600, 64 a 4 200

ESPIANADA 48 - 3a. série, ri-
dio - bancos recliniveis, ca-
pas. ele. n. bateu, mec. 100..,
muita linda. 6.700 - Tel.
237.-092. Troco. Ac. CP.C

ESPLANADA 1968 - Ótimo et-
trdo, 31 metei i/entrsda ou
peq. s/fiador. Av. MarechBl
Rondon. 539 diariamente até
21-hiiTál.:-81»1922. (Ç

ESPLANADA 4» -"Toda revisa-
da, cm ótimo -est. Fín. c/500
ou s/cnl. São Franictco Xavier,
lJ9._Tel. 254.0-47.

ESPIANADA 49 - Tcda revisa-
da, em ótimo eit. Fin. c/500
ou _'ent. SAão Francisco Xavie
189. Tel. 254-0647.

R. Elisa Albuquerque,
T.os Santos.

FUSACO 71 - Novo.;Vando.ou
trxo p/cerro de mo-nor "rtrfot.
Rua Dois de Mao, 661. Jacaré.

FÜSCAO-?."""'-..Vermelho -
5.000 km. Vendo _ vista cu c/
rxquen. entr., rest. financ.
Mar cru ês de Aí>rante s, _176 -C._

FUSCAÓ 71 — Branco, e-quip.
c. novo, rádio, etc. 2.500 entr.,
rest. êlè 36 meses. R. Marquês
de Abrantes, 178-C.

FUSCAÓ - Unko dono, carro
de mulher, poucos km rodados.
Tenho pre;os è vista ou peq.
ent. saldo até 30 meses —

. Av. João Ribeiro, 170 - Pila.
res.

FUSCAÓ 1400 - F/disco co-
mando e carb. Puma super
equipado - Tel. 238-5749 -
72±y>t>b. 

FORD FALCON 1964 - 2 porlaa
hidram. ótimo ttada bom pre-
ço »- vlsia. Rua Paissandu, 104
— esq. M. Abrantes. __ (C

FUSKINHA" 71'-' Todo 
"revisado,

em ótimo est. Fin. c/500 cu
s/ent. Sk francisco Xavie, \ 9.
ToI_254J0647.

FUSCAÓ 1970"» 1971 
"-' 

Dlvar»
tas cores. Revisados. Como no-
voi. Flnanclamot am até 40 ma»
¦ei. COMVEPE - Revendedor
Autorliado Volkiwagan. Rua
Uruguai, 319 - Tijuca. Telefo-
na 248-0712. Plantio da van»
dat: tabadoi ati al 17 hi„ da»
mingos *.Í as 14 hs. e dias
úteli ati ai 21 ht. (C

FUSCAÓ 71 - Particular verrde
azul diamante. Ver Rua Uruquii
202:/102. fel. 258-3013 - José
Robert o.

FUSCÃO 71 — Único dono pou-
co rodado rádio etc. vendo
troco e facilito. Rua Emilia
Guimarães n° 12, atrás Igreja
Sajfrte. Catumbi.

FORD - FALCON 1944'T cil!
hidr. motor amacifindo— es*
tado impecável. Ver Av. Atlan-
tica, 2150 c/ porteiro — 11 mil
á vista, Tel. 25-4548 — Simões

FÜSCAO 7j"-~C íl 5 iOOO k m
supernovo, c/rádio 1 fxs. Tro-
co. 3.000,00 ent. 650,00 p/mês.
R, Vise. Abaeté, 87. 268-4388.

FALCON 6Ò~- O mais 
"novo 

GB
^ádio, roca-fitas. Vendo aceito

troca carro de menor valor. R.
Monte Alegre, 25, T. 224-5090.

FORD 35 - Aquele da onda pa-
re o verão Todo equip. c/rád.o
tala, etc. Máquina jóia. Vendo
ao primeiro. Mariz e Barroí
1061 Box 2.

FUÍCAO 72 - Tirei» na Con»
soreio, paguei 11 SOO. Passe
por 9 500. Fernando. Av. R,
EMiabeth, _7U___

FÜSCAO 71 — Uma ióia supere,
quipado e revisado apenas
464,00 mensal c/s.'entrada.
Haddock Lobo, 437 - Tel,
234-S535.

| F""-AO 72 - Parece OK. ver-
65 a 4 800, 66 a 5 7C0' melho passo contrato presl. 607
_¦ -7 , n/-./-\ rt 11 ¦ ;jn,r- a comb; Vê-lo Humarráj67 a 6 800. Rua Mana ; ^ n - 226-0990.
Amália, 67 casa Tijuca' fuscão 71 - super novo'-

ünico dono. Av. Atlântica **'
Telj-38-3891.
DAUPHINE 62 - 

" 
Bem""coníe"r.

vado. Born de tudo maq. est).,
pint. pnaus, caixa 100%, boni-
to c^rádio, v, barato a/oferto.
R. N. S. dai Graças, n9 764.

bÁUPHÍNE"'4l"' - i".3Ò0'.ÓO.'"Rua
E n9 52, apt. 102. INPS. Ca-
rhan.hi.

DKW.í VEMAOUET.v 44 - Otlmo
estado, todo equipado* à vista
ou financio, c/peq. entrada.

-Av.' Suburbana 2970.
DODGE DART 70" - 4 

"portai,

ótimo estado, ar condicionado,
rádio e domai* equipamentos.
Vende-» na Av. Delfim Mo-
reira, 632 — Leblon. Var na
portaria, com o porteiro.

DÃRT 70 - Ünico dono,
c,'23.0OOkm refiis, pneus ori-
ginais, branco c/vinil preto,
nunca baleu. 3.000,00 enl.
650,00 p.mét. R. Vise. Abaeté,
87._268.438B. Troco. .»

DKV BEICAR ,1943 ... porloita
em tudo, vendo urgente —
Avenida 28 de Setembro, 5
— Garagem - Largo do Mara-
cana.

DKW - Sedan 63 p.rfoilo es-
tado. Vendo. Tratar Rua Mário
Caldcraro, 338/103. Eng. Den-
tro — Orlando,

1424 - Pea. lido. 237.1111.
Troco, facilito bom pr*ço.

FUSCAÓ 1971 .-'-ai lirli .100%
revisado tf garantia de 3 mit
Vm e ? revisões qrftis financ.
de 6 a 36 meses, sugestão —
•ntr. 1 500,00 a 30 X 670.00.
Atendemo. alé 20h. Sibarle,
até 19 li. R. S. Clemente, 92.
T. 244-373 -Ag_ 6randen._

FUSKINHA 71;.- Todo reWtado,
om ótimo est, Fin. c/500 ou
l/ant. São Francisco Xaviflr, n°
18 - ToL_254.0647. _

ÍFUSCÂÒ — Verde, pouco roda*
do radio bom- venha ver «ste
carro, vale a pena. Rua Stfia-
der Verguelra,_172. (C

FIAT 124 CÒÜPE - Ano 1968
cor azul, estado d© conservação
impecivel. CONDORSA S.A.
Av. Atnulfo de Paiva, 983-B.
Tel. 287-0286.

FUSCAÓ 71 -"72 - Br. 19 dõnô
e/17 m;K fcms. superq. ent.
1.900 pr. 593. Rev. c/gar,
METAVOIKS. Laranieiras, 47.
225-0696 atá ITh;

FUSCAÓ 72 ZERO KM - Arui
napoli frpio a disco. Fatura GB.
Troco/financ. Av. Prado Júnior,"L- l_i 5i__?L78-__

FIAT 850 1967 - Em ótimo et-
tado de conservação. Barata Ri-
beiro, 197-A - 236-1953.

FIAT 67 — Branca, à vista pela
j______ _______ J__Úi ___________
FUÍCAO"'70/71 - Pérola" equipa"

dissimo - Rua Uruguai, 393/
_607_F. 268-4960 c/Sérgio^ _
FUSCAÓ"72 ,-»19.000km verme,
iho-montana à vista 15.000 ou
transfiro financiamento. Estrada
Vicente de Carvalho, 1554.
Posto Shell.

FÜSCAO 
"OKM" 

- Branco-lótus".
Vendo abaixo da tabela, Tratir
chiminçio, Rua Silva Teles, 18
apt. 103 -_ Andarai.

VÓRD CORCEl 49 - A v.
10.600,00 ou troc. ei VW, Car-
mann ou VW a p. Flnac. if
2.600 e 425,00. R. Sin Gabriel,
530 '202.

FORD OALAXIE 49 - Ult. série,
freio a vácuo est. d-; novo.
Rua Barão de Mesquita, 174,

FUSCAÕ 72" - vAiuI-dlamante,
9.000km. Unioo dono. Como
novo. R. Conde Bonfim,
573/501.

FUSCAÓ 71 -Jó"le - branco
— segurado 13.500 ò vista ou
financio. Tal, 2S6-4612.

FUSCAÓ -" Marinho. F'." disco.
B. branca — Novo — Dr. Ed-
gr.rd 258-7969^- 16.000. _

FIAT 850 carro de ótimo trato,
super cuidado, azul marinho,
rodas magnésio prveus radial
novos. 2.000,00 ent. 630,00 ./
mês. R. Vise. Abaeté 87

.268.4388.'- 
FÜSCAO 71/72 único dono ven-

do à vista ou peq. entr, reif.
combinar. — Troco. Estr. Intan-

dente Magalhães 129 Campl-
nho.

FUSCAÓ 70 - Estado de novo,
part. 26.000 kms., sem batida.
A vista ou financio, R. Conse-
lheiro Zenha, 66/301. TJluer^ _

FORD F4S30 » 68 - Fached., tér-
mica. Vendo — Av. Itaoca,
ílfr-A • Bonauceeso.

. GORDINI 46 - Teimoso m»..
J nica a quafetuer preva imprstes
| papos 1.600. R. Bulhões M.-r-

1 797 - V. Gerai.
GÒRDINl 6S a 44- enlrada 50Õ

e 600, revisado * reformado.
Av. Suburbana, 2.970._

GALAXIE 67 -" Todo novinho,
ent. de louco, 500, carro bom.
Av. _uburbana.\2.970.

GAIAXIE 6S- 'A vista, troco
fac. 4.900, s/36 ms. R. Mr.rii
Barroí, 554 TRÓIA. Telefone:
234-7240.

GORDINI 63 -~C/ rádio capas
jóia do mec. lat. s/ fírruqetn
etc. Ao IP 1.550. Jos* Higino,
107.

GÒRDINl" lll 47"- Inteirínhô
Jóia de mèc, lat. forr. tf ri-

dio etc. 3.350 i vista. José Hl-
gino, 107. _ ______

GORDINI — Compro. Pago -
vista, qualquar ano, mósmo ali*
enado. Maior preçc. Troco —
R. Afonso Pena, 71-A Tijuca.
Alé ii 21'CREFIN-AUTO.

GALAXIE 67 ,1 visla, troco, fac.
3.000 s/36ms. R. Mariz e Bar-
roí, 554,:.TROIA.--T. 234-7210.

GALAXIE 67""--' Muito 
""bonito

Teto vinil, vendo — troco
facilito Av. Brás de Pina.

425.B.
GORDINI 66 -- Estado do novo.

rádio etc. 240,00 mensais sem
entrado. Rua Conde Bonfim,
867.JelL258-0204. _

GORDINI 64'- Mec. 100%. CrS
1.300,00. R. Conselheiro Agos-
tinho 48 apto. 203 Tol.
229-5708. _________

GORDINI 44 —Ótimo estado,
preco 2.800. Rua Frolick 279
S. Cristóvão, Ver sab. dom.

GORDINI COMPRO -
Até para conserto 62/3
a 2 000, 64/65 a
2 800, 66 a 3 200, 67

8 e 4. R. Maria Amália
67. Tijuca 238-3891.
GORDINI 63 barato aceito ofer.

ta. Estrada do Porlo Valho, 709
Cordovil.

GORDINI 48 - Ver iratar Ruã
Alzira Brandão, 210. Tel.
234-1649, F:c. a parlir das 13
horas,

GORDINt 65 - Parece novo
- 2.4KWO à visla -J_66-553.

GORDINI COMPRO - Alé pira
ccnserlí 62/63 a 2.000, 64 a
2.500, 65 a 2.BCO, 66 a 3.200,
67/68 a 4 000. Pago a dinheiro

• na hcn. R. Màrla Amália, 67
casa. Iiiuca._238-389i._

GAIAXIE 67 um só dono, vdo.
fac. troco carro menor, tsli.
Intendente Magalhães 4 2 5
Campinho.

GÒRDINl 65 equipado mecânica
100.. uroenlo 1 950, ac, oferta.
Bita Intmxhnte M5«aIãos, 116.i.
V. Valqueire.

GÒRDINl" 63 intefro lodo orN
ginal equipado único drr.o
vendo 1 750. Rua 24 do Maio
n? 411 fundos.

GORDINI 63 - Vendo, var a
tralar Rua Plricumã,122
Braz de Pinft. ¦.

GÒRDINl 66 — Azul em ótimo
estado geral equipado. R.
Garcia Redondo, 63. Tel
249.4703.

JK 63
Aceito teste a vista troco facll.
c/2.000 s/24 ms. R. Mariz c
Barros. 963. T. 254-4204.

FÜSCAO 71 
~- 

Azul pavão todo
original equip. rev. Vendo tro-
co ünanc. até 36m. 266-1305.(C

JK 48 — Rádio, toca-fitas, etc.
Bom estado. Taxa poqa. Troco/
financio. Av. Prado Júnior, *i57

_- Tek 255-2^73.
JEEP" VYIllYS" 1960 - Equipado

c^ralas e toda prova troco e
fac. Otlmo preço è vista Av,
Suburban,.j4754.

JK 67 — Ètn ótimo estado. Ven-
do entrada 1.500.00 - 21
presl. 4I3.C0. R. Cardoso de
Mor.'s 202 - Bonsucesso. _

JK 61 — Rev. equip. à vista e
a prazo até 24 meies. R. Paim
Pamplona, 700 - 261-4588
261-2808. Trcco/fjicllitj. |

J.K. 68 — Único dono, freio J
a vácuo, equip. A vista 9.000 ;
ou fac. e troco. R. Barão Mes-
quita, 562. j

JK 69 — Bjncos separados, cam- |
bio no chão, freto a ar mo.or
2.150. Facilito 2.5 entr. R. Sou- |
sa Barros, 15. Enq. Novo._

JK 1968 - Carro 
"de "fino 

trato. !'A vista ou fac. R. São Francis-
CO Xavier, 280/404 - Mara-
Cc*nã.

ÍM 215Õ 71 grenat, est. couro
areia, patso fin. }° prest.
5°0,C0 entr. melhor oferta, lei.
261-0804. __________

JEEP (FORD.WIUYS) 71/72 -
Passo pela msíhcT oferts. Ape-
nas com a quilometragem das
3 primeVís revisões obrigotó*
rias. Esrado cie fábrica. Verde
pempa. Mantido om garagem.
Sogundo corro. R. Assunção
450. _2£._Je2. _?______U *_¦

JK 72 — Pouco rodado cor bege
â vista ou fac. Troca por carro
nacional menor valor. Vor tm-
lar Rua Alzira Brandão, 210 -
Tcl._234.18J9.

JEEP WIUYS .48, .1 vilta 2 500
- Est. V. da Carvalho, I4B1. _

JEEP WIUYS .57 - 4 dllndroí
vendo Cr$ 2.300,00. Rua Can-
dido Eenicio 1219. Posto Esso
jacHEpaguá.

JK 68 - Excelente estado geral.
único dono. Vende-se oito míl
cruzeiros, aceilando-ie oferta;.
Combinar fones: 2851166 (ho-
ic)_e 242-6040 (escrit.).

JEEP 67 - 7.2CÒ em ótimo es-
tado. Oona Mariana. 72.^

JEEP 54 — Todo equipado carro.
ccriB moderna. Tel. 254-1984.
Périclet.

j"EEP WltlYS 57- 4 cl. Vendo
Av. Exp. José Amaro, 398. V.
S. Luis. - D. de Caxias.

pf Volks ou Karm.-.nn ce 61
a 65. R. Alcxandr»? Calaza, 246.

KARMANN-GHIA 6B a m. re I o
cem toca-fi*as, f«cili?o com
2.500.CO. Aceito treca. R. Scuza
Btarrc-s, 15 — Engenho_Noyo.

KOMBI 49 
"-"Vendo 

está coro'
nova, c/rá-iio etc. ,B de Iflua-
temi, 288._Tel.J4-7420.

KARMANN _" TC-71'"-"Verme-
lho estedo impecável supere-
q u i p a cl o . Comervadis;'mo.
Trco., fac. "Sem ent". H..ódock
l_b_, 320.

KA1MANN 65 - 
"Branco-lótus,

iindo, t. Iara.1. Equipado. R.
(__ Eru .?, 39"3_ S. Critt.

KARMANN-GHIA 
"68"-"Finssin-.o

trato. Crédito aberto na hora,
entrego carro m/ dia, sem en-
trada nu 2.000 e 580 mens.
R. Afonso Pena, 71-A. Tijuca,
até 21 hs. CREFl_N-AUTO.

KARMANN-GHIA TC 71 - No-
vllllrrio. Ent. 2.500 c 768 mans.
ou crédito aprovado na hora,
entrego «'ro m/ dia. Ver R.
São Clemente, 130. Tratar R.
Afonso Pena. 71-A - Tiiuca.
226-3534.

KARMANN 
"44 -" Ünico dono.

Equipado 2.000,00 do entrada,
saldo n^é 30 meses. Trcco se-
tfan _ Av. Suburbana, 7A77. ¦

KÒMBÍ_Í964r~^~luperequipada,
a toda prova. Troco e fac. c/
600 do enl. o 24 x 434,00. Av.
Suburbana j*754.__

KOMBI 1962 - lx. a" toda pro-
va. Troco e fac. c/1.500 de
ent. e 24 x 310. Av. Suburba-
na 4754.

KOMBI 71 STD" - Excel. est.
revis. fac. c/100 enlr. s/.ile
36 mesei. Troco. Mariz e Barros

_665. 228-3422.  
KARMANN-GHIA 67 - Preta,

rodas croms. est. gelo c/giro
Kadron rádio etc. Esl. fora co-
muni, Troco "fac. sem entr."
Haddock lobo 320-

KARMANN-GHIA 44 - Eslado
de novo. Vendo, Iroco e f-crli-
lo com 2.500 de entrada e
24 x 290,40. A. Bartolomeu
Mitre. 613.

KARMANN-GHIA '68 - Eslado
dc novo. Vendo, tfoco c facili*
to até 36 meses sem entrada.
A. Bartolomeu Mitre, 613.

K

GORDINI 63 - Equipado 1.800.
R. Berilo Cardoso n9 95 Penha.
Esq. Brás_de_P|na.

OORDINI 63 - 
"Maravilha" 

dé
nrecaníca e lataria. Venha ver.
Vendo ate sem entrada. Rua
Maria Amália, 67. Tiiuca.

GÒRDINl M -Jóia vendo. Rua
Maria Eugênia, 75 c/ 2.

KARMANN-GHIA TC 71 - Único
dono. 'A vista ou peq. ent.
saldo alé 30 meses, jóia, todo
equipado, Av. João R. beiro,
170 - Pilares. _

KARMANN-GHIA 1968 - 
"Estado

de zero equipado sem entra;1a.
Rua Prudente de Morais, 237.
Ipanema. Até 3ó metes.

KÒMB 65 - Todo* revisado, em
ótimo est. F n. c/500ou s/ent.
SãAo Francisco Xapie , 189. Te!.
254. 647.

KOMB 62 - Sem entrada es-
lado ritral bom. Av. Subur-
bana, 2970.

KARMANGHIA 70 -"rodo rt-
visado, em ótimo ost. I"in.
c/500 ou s/ent. SãÀo Franctst-o
Xavio, 1 9. Tel. 254- 647.

KARMANN.GHIA 48 excelente.
Único dono — Bom preço -
Praça Lido - T. 237-1111 -
Troco • facilito.

KGMBI FURGÃO 62 - Òtlmo
ettado, i vitta ou financiado.
Av. Suburbana, 7 570.

KOMBI 67 ttd. placa vermelha!
pronta para trabalhar, verd. —
Troc. fac. com 2 000. R. Alva»
ro de Mitand., 59 lgo. Pila-
res _r_T,l-_2_í9_4569- 

KOMBI 61 - Azul » vilta ou
financiado — Av. Suburbana,
7 570.

KARMANN -KÒMBI
— Compro — Pago a
dinheiro qualquer ano.
Mesmo alienado ou
p/ conserto. Vou domi-
cilio. Tel. 254-3586 -
Inclusive domingos. R.
Afonso Pena, 71-A —
CREFIN-AUTO.

KARMANN 66 - Gelo - único
dono ¦ equipado - Iroco - fael-
lito 30 ms. sem fiador. R. Sáo
Fe? Xavier, 19 até 18 hs.

KOMBI 1962: r- Otlmo ettado.
Kombi 1966. Único dono pneu;
novos. Vendo ho|e, Barato. Av.
Brás de Pin_f_7__.__._n._-

KARMANN 69 - "Lindo, à vista,
troco fac. 3.000, s/36 ms. R.
Mariz e Borros, 554. TRÓIA.
T. 234-7240.

KARMANN" 67"" - Vermelho,
ótimo estado. 'A vista.ao 1?
que chegar. Arranlo financia-
mento — R. Teodcro da SiWa,
9_0_~ Tc!. 258-311-..

KÒMBÍ 63 - Motor 100% e cai-
xa de marcha, pintura nova.
A visla 5.600. Av. Atlântica
8W104.

KOMBI 63 — Transformada p/
70. Sem podres, linda, rrecènl-
ca toda prova. Facilito. R. Or.

_C»arnier, 811. 261-6053.
KARMANN TC 72 -Ridio Blau"

punkt antena elétrica novo. A
vista 20 mil. C/ Forneça. Tel.
263-01C6._

KARMANN-GHIA 43 - Novo
vdo. troco fac. a seu [elto.
E_.tr. Intendente MtgalhSes 425
Campinho. __ _____ 

KOMBI 69 — Jóia 44 mil kmi.
À vista ou financiada. Rua
T.nqara, 223 c/pt9 103 -
Bonsucesso.

KOMBI 68"- Vendo 
"CrS 

437730"
mensais. Pequena entradü. Rua
Ibituruna, 24. Garagem, Aceito
troca._

KARMANN-GHIA 47 - Equip.
8.470,00. Troco Volkt 1.200.
Rua Isolina, 85. Míier.
281-8400. Antônio. Aceito ofer-
**l.

KARMANN 64" - Vendo meu,
| recém-ref., equip., pint., tudo

novo. Ou Corcel tirsdo em
I cons. R. Riachuelo, 333/901 -

Tol. 242-5953.
I KOMBI 46 ótimo estado. Ver
I e trotar. Rua Gruçai 467 c/ An-

tonio -ipto. 204.
KOMBI 65 — Vendo precissndo

paquenos reparos. (San Msrtln
Veiculos). Estr. Vicente Carva-
lho n° 12.1. Tel.;:391»006..:. .

KOMBI E KARMANN -
Compro p/conserto ou
alienado, cubro c/350
mil qualquer oferta. R.
Maxwell, 357.
258.1706. Hoje.
kOMBI 65 - 

"68" 
- 49" - 70.

Revltadas - Ótimos preçot è
vitta ou fin. c/ 1 000 — R.
Angélica Mola, 440 — Olaria.

KÕMBI E KARMANN COMPRO
— Pacto _ vista mesmo alie*
nado. Oi um pulrnh* ¦ Rua
Conda Bonfim, 847 — Tal.
258.0)04 e comprove.

KARMANN-GHIA TC 70 - Ünico
dono. Ótimo estado. Financio
até 36 meset pi CDC. Gal. Po-
lidero, 171-A. 246-4292. 

KARMANN.GHIA TC 70/71 -
Vende-se a vista em estado de
novo. Tratar Sr. Vasconcelos
parte da manhã. Av. Epitício
Pessoa, 1 460/apt. 11. A tarde
e a noite pelo telefone 
222J818 - Ramal 79.

KÕMBI 42 — luxo, vendo ou
troca-se por Fusca. Rua Joa-
na Fontoura, _ 122 — Ramos.

KÒMBI

KOMBI 62 -
tado geral
b.ria, 2970.

¦ Sem filtrada ei*
bom. Av. âubur-

KÒMBI particular 63 toda novs.
Motor na y.*ir..ntia por um bem
proco. Ver e tratar Av. Au-
tomóvel Clube 2.989.

KOMBI 1973 — Entrada CrS
3.9C0.0O e 24 prestações cie Cr.
786.CO, Ag. Campo Grande de
Aulcin. ltda. O melhor revon-
dedor Ford. Av. Cesírio de
Melo, 953. Tei. 394-0702 -
394-1536 - 394-1171.

KOMBI 59 - Carroceria de 62".
Mclnr novo lat. hl forruçiam
arcapa a 3a. Ao 19 2.200 ou
troco. José Hipino, 107.

KOMBI 68'"'- Toda" 100% cio
tudo particular; Rua Ceará 114
sob.

KARMANN-GHIA 65/67 - Cró-
dito na hora, entreqo cíirro
m dia ou 2 OCO o 308 mens.
Var R. São Clemente 130. Tra-
tar R. Alento Pana 71-A.
lei. 226.3_53^l__RE__AUTO.

KOMBI 61 - Õtimo preço à
vista 2 500 ou sem entrada

_24xJ95. R_São Clomentei-1.30.»
KÕMBI 67 - C/5 pneut nove.,

i.ú',a, cm raro cat. mec. 100°a
Troco - Fac. c/ent. "Ic 2.5C0

saldo 24, 30 mes. Aprovo cr.-
d'to na hora — Av. Suburbana,
2725.

KARMANN.GHIA 
""67 

-" Vendo
\ \ 'i Cr. 8.5CO.00. Av. Meai
rlc 5.; 101 - Tel. 252-7981

Ori rid.-..
KARMANN 67 E 49 - Esir'de

Okm re-,. e equip. fac. c/800
emr, i/jié 36 mesei. Marli.

Barrot, 665. 226-3422,
KARMANN 69 ióia equip. rev. |

Roala vende c/qar. 3 m. á vista j KOMBI 70 ¦
ou ftnc. c/p^quena ent. Saldo («caveis, t
«ie 30m. IS.rho de Mesquiis n9 I Malõí, 184
116 - lei: 234.5197. I m.

67. Máq. caixa nova
equiptida. Ütirno estado vendo
ou troco — Rua Campot da

_Pa_, 15.
KARMANN-GHIA 64 - ReO.

nquip. ent. 1 700 saldo 24
meses. R. Paim Pamplona 700

261-4588 - 261-2803 -
Troco, faeiliao.

KOMBI- - 65 67 68 49 70
100% revisada ent. a>ert.
Troco, facilito 1 000 ido. 14/
30 rneses. R. Paim Pamplona
700 - 261-4588 - Í61-2808

Troco facilito.:
KARMANN»G_HIA_ Í947 vendo

financ. «ité 30 meies »g. Fiel
tstr. Int. Magalhães 183 Cam-
pinh.-,.

KOMBI 1970 vendo financ. ate
36 meset. An. Fiel Estr. Int.
Magalhães^ 183. Campinho.

KOMBI 60 poquenos reparo» .
vista troco e fac R. Barfio de
Mosr|UÍia,_48.0.

KARMANN 67 e 68 a toda pro-
va troco e fac. peq. ent, sal*
do a comb. R. Barão de Me-s-
quite. _48.

<OMBI 69 e 7Ó"e"todi prova
troco e fnc. ate 36 ms, R. Ba-
-5o ée Mesquita, 48-D.

KOMBI. 62 
"Vendo 

ou troco
por PickUp Wlllyn R. Passa,
nom, 125. lei. 266-7285.

KOMBI COMPRO"-
Mesmo alienada ou p/
conserto. Cubro qual-
quer oferta. R. Dona
Mariana, 91-B próx.
esq. V. Pátria.
246-8616 NORCAR.
KOMBI FURGÃO 66-67.48._9.70

todas revisadas equip. financ.
cf peq. ent. Av. Mons. Fellx,
786. Iraiá. 

KOMBI 44 »" 45 . 44 » 47 • 4»
69 ¦ 70. Todas revisada! 100c._
de tudo financ. c/ peq. ent.
Av, Mons._Felix,_786_-_lraiá.

KARMANN' 6Í/67 - Super aqui.
pn-ios, revisados, a vista troco
e financio. R. Haddock lobo,
335. AUTOJOJO.

Ternot trât — im-
visadat. Darke de
- Troco ou fin. 36
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A sua orientação
escolha, compare e obtenha

ENT. P/MES

Volks -5 - Br-nco 2.020, 357,72
Volks 67 - Branco 2.400, 387,60
Acro 68 - Cinza 2.000, 394,40
Corcel 4 p. 69 - Pérola 3.850, 470,96
Volks 69 - Verde 1 .050, 480,24
Volks 70 - Branco 1.450, 512,72
Fuscão 70 — Azul/dim. 2.800, 512,96
Corcel 2 p. 69 - Verde 2.300, 556,80
Variant 71 - Bege 950, 726,16

Agência Valqueire
ESTR. INTENDENTE MAGALHÃES, 1 065

Carros usados
Revisados

MARCAS PRESTAÇÕES
DODGE 70 — Sedan - Pouso uso 675,00
OPAIA 71 - G. luxo - 4 cil. -

Serv. Freio 720,00
OPAIA 71 — luxo - 6 cil. 675,00
GALAXIE 68 — Dir. Hidrául. — Servo

- Freio 576,00

RURAL 70 — Luxo — 4M 405,00

PUMA 69 - RODAS MAGNÉSIO 675,00

JK 69 — Câmbio piso — Servo
Freio 450,00

VW 65 — Ótimo eslado 360,00
Aceitamos trocas e financiamos otc 36 meses.

Enlrada: P-A-R-C-E-L-A-D-A
RODAN VEÍCULOS

P.UA PEREIRA NUNES, 250-A
Fone: 234-5634 - 234-0783

HOMEM NI.
NÃO DEIXE OUE IHE TIREM ATE' AS CAICAS EM LOJAS DE
LUXO. PAGAMOS MAIS PELO SEU CARRO USADO OU LHE VENDEMOS
UM NAS MELHORES CONDIÇÕES E ATE SEM ENTRADA.
mi-y-Pi- miii-fi-7.-_-_--Ti.iii_-

• Linha Ford •
FORD CORCEL GT, BEUNA, JEEP RURAL

GALAXIE 500, LTD LANDAU E CAMINHÕES
— Todas as cores —

Financiamos sem entrada c/ taxa 444

DELSUL COM. E MEC. S/A

OPALA 70 LUXO - 4 cil. verm.
feto vinil, todo oflninal, único
dono, vendo, iroco ou lac.
At. 36m. 266.1305. (C

OPÀIA 69, 70, 71. 2 f 4 portas
4*6 cllii.clroí, luxo, grà-luxo,
31 meses t/entrada ou peq.
ent. s/fiador. Av. Marechal
Rondon, 539. Tel. 281-19.2, ati>
ai 21 horas. (C

OPALA 73 - ZÕ7Õ Km. todo»
modelos e corei. Enlroflft Imo-
diata. Troc. Financ. RECOVEMA
— Conccaslon_r;-_ Chavrolnt.
Campo do São Cristóvão, 5B.
Tel.: 264-2422. Francisco Olavi-
uno, 42-A. Tel. 287-3110 alé
22.30hs. (C

OPALA - Equipadissi-
nio-1969 — à vista ou
financiado eslado ex-
cepcional, Colonial Vei-
culos S.A.. Rua Volun-
tários da Pátria, 144 —
Tel. 2 6 6-3241 -
246-5923, plantão dia-
riamente até às 21 ho-
ras, sábado até 18 hs.
Domingo até 12hs.

OPALA COMPRO -
Pago a dinh. na hora
mesmo alien. ou p/
conserto. Av. Beira
Mar, 216. Centro. Tel.
252-8341. Sr. Cabral.
OPALA 71 - 4 c. luxo 4 pts.
rádio, iodas man., t. vinil, clc.
troco/ financio. Áv. Prado Jú-
nior, 257.—.T«l. 255-2178.^

O seu Revendedor Ford
Rua Francisco Octaviano, 41 — 287-1855 —

R. Gal. Polidoro, 81 - 266-1452 - Bot.
Aberto diariamente até 22 horas.

Cop.

Ônibus usados
Vendem-se

Mercedes Benz LP e LPO, carrocerias Caio,
Cermava, Metropolitana e Cirb. Anos 65 a 68.
Tratar pelo telefone 230-6180 - Sr. Mattos.

Vendem-se
5 Pick-ups. Ano 70
1 Impala 64 super-luxo
Rua Alexandre Calaza, 44 — Grajaú
Tels.: 268-9266 - 268-9592.

OPALA COUPE' ESP. 73 - Zero
Km. cambio embaixo, f. a dis-
co, rodíis m-içi., etc. Troco/
financ. Av. Prado Jr., 257 —
Tol. 255-2178.

ÕPALA COUPE' - OK motor
d.tOD — 3 carburadores, todo;
os relóçjios Envcmo, íreiodis*
co, 4 marchas, raridade o bom
gosto. Só vendo mesmo. Troco
. fácil. R. Haddock Lobo, 379
- 228-8046 AG^ COSTA^ _

OPALA 72 
"coupe 

luxo,' "2500"

equip. cambio no chio A mar-
chás, freios a disco hidrovácuo,
calhas, teto dc vinil, pouco ro-
dado supernov. Aceito troei.
Fácil, em alé 36 meses. Bam
preco a vista. Av. Maracanã
834_Postr^ Shell. __

OPEl~*68 KADET - 2 
~porta~s""

radio, fitado novo. Troco, fi-
cio 24 meses Rua Josc Higino,
2]7.

OPALÃ 72 - Avariado. Cr$* l"Õ
mil. Rua José linhares, 65, Le-
hlon, tf porteiro.

OPALA 69 — Branco, 6 cií. luxo
pcuco rodado um só dono.
Base 14 mil. Ver Júlio Cs.ti-
lhos. 80 e/porteiro Araújo.

OPALÃ 1969 c/c. lx. ún _o deno
azul. a toda prova, troco e fac.
c/l .700 ent. » 24x7__,00. Av.
Suburbana, -1754.

OPALA-69 » 70 — Bco. rccllnl
ccnsolc, cambio em baixo c/
giro, A cil. Só vendo prá crer.
Troco fte. "Sem ent". Haddock
J.obo.320.

OPALA 2.500 - luxo 69* c'
30CO0 km rea's meu dssde
0K: Fine trato. Rua Professor
C-fbizo. 355.

OPAIA 71—4 cilindros, luxo
estado de novo. Troco e facili-
to. R. Sousa Barros, 15. Enge*
riho Novo.

ÕPÃLA 72 - lindo, â vista, tro-
co fac. 4.000, s/30 ms. R- Ma-
rli c Birros, 554. TRÓIA. T.
T. 234.7240.

OPALA 73 - Coupé luxo, Okm,
A m., bancos recl. e scp., la-
ranja-foqo. Passagem 56 — Tet.
226-0501.

OPALA""".. - 4 D. luxo, 6 cil.
e outro 4 cil. pouco uso. Pas-
sanem 55 - Tel. 226-0501.

OPALÃ"~70 verde 2.500 pou:o

OPALA "SS" Curti 73 Z.ro
Praço «Kcapclonal. Troco • fa-
(II. até 36. im, R. Oin. Poli-
doio 18S. T. 346-5723.

OPAIA 73 toda a no-
va linha, lindas cores.
Financiamento extra-rá-
pido em até 31 pres-
tações. Trocamos o seu
carro atual por u m
Opala 73, zerinho, ze-
rinho. Chindler Adler.
Rua General Polidoro,
316. Tel.: 246-8169. (C
OPALA 0 KM - C/"ou" l/enl.

todat oi coros p/ entr, fln,m.
alé 36 meses. Al mm . Até 20h.
MARREQUINHO VriCULO. R.
Uopoldina Rcqo, 21?.

OPAIA 70 - Luxo estado êx-
cepcional, único dono
C/37.000krr., nunca bateu,
pneus novos. 3.000,00 onl.
650,00 p/mês. Troco R. Visc.
Abaeté, 87. 268J-4388.

OPAIA* 69 
*3*800 

36 Km rodado.
ólimo eslado aceito financeira
- Teodoro dn Sllvn 922.

OPALA COÜPE SS 
"72*"- 

Supor'-
ióia eciuip. só 928,00 mem ali
vendo c 'a/entrada «té 36 me-
sei. Haddock lobo, 437 - Tcl.¦34-8535,

OPAIA 69 luxo 6 c. rrro estado
carro p/ 2 anos Reata vende

à vista ou fine. cf 3 mes.
de gar. R. Barão dc Mesquita
n9 1I6LT=I. 23jl:5l97.

OPÃLA 73 — Particular 
"vende

um dc especial de 4 portas,
4 cilindros Okm por motivo
haver comprado um Galaxie
Landau. Tratar tel. 2360225.

OPALA 69 - Supernovo, 
~4"*r.H*

Financio até 36 meses p/ CDC.
Gal. Polidoro, 171-A. Fone ...
2-16-4292.

OPALA COUPE' 72 - Mais dc
2.000 de opcionais linda cor
troco e fac. ato 30 meses. R.
Turf Club, 12-D. 228-2083 -
h\s ra cana.

OPAIA; COMPRO - Pago a
vista qualquer tipo mesmo
alienado ou p/ conserto o
maior preco do Rio. Rua Con*
de Bonfim, 867. T.l. 258-0204.

OPAIA 69 -6 cil ióia". Duvido
outro igual na GB. Pode tr.zer
mecânico. Facilito. R. Dr. Gar-
nier, 811.

OPEL* OLYMPÍA 68. - Coupe
cor bege, teto vinil, pneus no*
vos, máquina pintura forra*
cão originais, carro do uso.
Rua Ilha Fisc3l n? 87. Banca-
rios. I. do Gov. Tel.: 
396-2566. __

ÒPÃLA 70-4 cil. teto vinil
jóia. Vdo. troco finan. San
Mar lin Veiculos. Estr, Vicem:
Carvalho, 124. Tel.: 391-0062.

OPEL COÜPE - Temos vários
tipos como novos. Equipados,
a vista ou financiados. Had-
dock_lobo, 403, T; 264-4298.

ÓPALÃ*"- Vendo ano 1969 -
Luxo, 6 cil. Ver com o portei-
ro. Pr. Eugênio Jardim, 55, ap.
602. Tel.: 256-9211. Copaca-
bana.

OPALA 71 4 cil. excepcional es-
tado pasio financiamento ou
aceita troca. Barão de Mesquita
195-A TeI¦ 248-8327.

OPATa 70 - Rev. equip. 100%
ent. 1.800 sdo. 24/30 meses.
R. Palm Pamplona 700 -
261-45Ô8 - 261-2308 - Troco,
faculto,

ÒPÃLA 73 — Todos os modelos.
Preço exeepclonaf. Troco • fa*
cil. até 36 ms. R. Gen. Polido-
'"J8---: T"__246-5723. __/_

ÕPALA IUXO 69- 6 cil., não
bateu, sem ferrugem, equío.,
à vista troco financio. R. Had-
dock Lcbo 335 AUTO LORD.

OPALA 70/71 - 4 o, luxo
novíssimo, vinil preto, troco,
financio. Rua do Matoso 100
tcl. 228-9622.

KARMANN-GHIA TC 71 - Com
pequena entrada branco, re*
visado estado de 0 Km. Acei-
tamos seu carro de qualquer
marca, em qualquer estado
mesmo alienado. Plantões dia-
riamente aié 21 hs. Sábados
até 17 hs. Domingos ..té 12 hi.
Rua Bambina, 37 — Silva S. A.

KARMANN-GHIA,1968 - 3a. sé-
rie. Estado de novo. Único
dono. Equip. Rádio, dupla c&r-
buração. Vendo. Troco. Finan.
Barão Mesquita. 131.

KÃRMÃNN-GHÍÃ~tcT71 - Gciõ,
ótimo estado, c. rádio. CrS

J 8.500 - visla. Tel. 256-1495.
KARMANN-GHIA TC 71 - Es-

tado de zero, pérola, supere-
quipado. A visla CrS 18.250,00.
Falar c/porteiro ã Rua 5 de Ju-
lho, 38 — Copacabana.

KARMAN-GHIA 7Í TC*- Pouco
uso. Exe. estado de cons. Ven-
do a vista, troco e fac. alé 30
meios. Rua 24 de Maio, 316
loja Q e 332 loia A _ B. Tels.
28^0143 ^_^6I-S008_. ____

KOMBI 63, 67, 68* 69, 70 - Rc-
visadas pneus e bancos novos,
pintura excelente. Aprovo no
mesmo dia, troco au peq. entr.
soldo 36m - Eslr. Viccnlc do
Carvalho, 1438.

KOMBI 64 .65 .68-69 -"70
— Rev. mec. 100%; a escolher,
fac. c/ CrS 1.300, saldo a lon-
go prazo, ou troco, aceito seu
carro mesmo alienado — Est,
Vicente de Carvalho, I 500-B.

LANDAU 71 - Hidram. cl ar-
condic. ótimo estado. R. Pi-
nheiro Machado, 61. 1.
265-0546

LTD 70 — Novíssimo ar condici-
onado ã visla ou até 36 m.
¦s/ent. e s/fiador troco. Cd.
BonfUri; 18. 234-5885'até 17h.

LTD 69 - C/ ar cond. sup.
novo, crédito aberto na hora
entrego carro m/ dia ou sem
onlrada saldo 24, 30, 36 moses.
Ver R. São Clemente, 130. Ver
Rua Afonso Pena. 7 1-A.
226-3534.

MERCEDES 68 - 250 - Cor
br ""-neo, com vidros rayban,
itereo Mitsubishi, estado de
nevo, aceitamos iroca, financia-
mos até 36 meses, Rua Pruden-
te de Morais, 237-A. Ipanema.

MERCEDES 63 - 220 S - Motor
1970. Único dono. Todo oriçji-
nal. Enlrada CrS 4.000,00. Saldo
até 36 meses. Aceitamos troca.
Run Prudente de Morais. 237-A.

MERCEDES BENZ 61 220S -
Único dono, rádio e faróis es-
peciais, estof. couro original.
Troco, estudo financ. —
261-0804.

LTD A9 — Com ar condicionado
- Hidramatico - 795.C0 -

Mensais — Comprove, não tem
parcela *-. Entrego hoje - Iro-
co. tecnovenda, Estr, Galeão
2789.

ITD 69 -~ Hidramatico, bom es-
tado de conservação. Av. Mem
de Sá, 101 - Tel. 252-7981.
Orlando.

ÍTD 70 — Mecânicos um vinho
um branco setninovos canos
excelentes troco financio. Ed-
gar Rcrnoro 364 F. 390-1490
M-idurcira.

M
MERCEDES 69 - 230 - Automó-

tica. único dono, toda equi*
pada, estudo de nevo, acei-
tamos troca, financiamos com
pequena entrada ató 36 meses.
Rua Prudenle do Morais, 237-A.
Ipanema.  

MÉRCEDES"~6*7^r*_"3Õ.*_ - 
"Ãr

condicionado, ledo original.
Único dono, cor creme, entrada
a combinar saldo até 36 meses.
Aceitamos troca. Rua Prudente
do Morais, 237-A. Ipanema.

MERCEDES 
"BENZ 

Í97l""- 
'lemos

SL e 250-CE, pouco uso. Pas-
sagom _________________ 226-0501. _

MERCEDES 69/70 280-S -
Rerém-I iberado de Embai x ada
tudo eauipado 4 portas, entra-
da a combinar, saldo até 36
mesei. Aceitamos Iroca. Rua
Prudenle tlc Morais, 237-A.
Ipanema.

MUSTANG 67 - Equipado c/
rodas magnésio. Vermelho.
Todo original. Telefone p/
247-7320 - Vende ou Iroca.

MERCEDES-BENZ SPORT 35--SÍ
— 8.000krn, pariicular vende.
Toda equipada. Cnzô-prata,
mecânica — Preço 170 000,00.
Tratar hoie Sr, José Alberto —
Tel. 246-5567.

MÈKCEDES 250.C 1971, .só.um
dono, apenas 8 0ÜO km. Dir.
hid., ar cond., rádio Becker,
antena aul., ao todo 13 equi-
pamentos opcionais. Preço Cr$
12 000,00. R. Eurico Cruz, 37
Jardim Botânico.

MERCEDES BENZ 220 -.'-$-
1960 — Vendo em perf. estado
Por 11.500,00 à vista - Av.
Atlântica, 40-2<'1201. Tel.
G27-3913 267-7472 C/LACERDA.

MERCEDES BENZ 65 - Mod.
220S. equipada, pérola. CAR-
BOM AUTOMÓVEIS - Pas-
sagem_56_-_Tel. 226-0501. _

MORRIS M 300 SPORT* 19*6*8 --
Coupé. Equipado, excelente es-
tado. Financio. Av. Copacaba-
na, 1236j>pto._l 10SS._247-3702.

MERCEDES 350.L - 1972™
Totalmente equipada. Barata Ri*
beiro, 197^ - Fone 2360953.

MERCEDES BENZ 28Ò-S 68 -
Est. de zero. Ar cond., dir.
hidr., etc. Troco/f inanc. Av.
Prado Júnior, 257 - Tel.
--S5-2178.-

MERCEDES BENZ 250-C 71 e 72
17.000 km d zero km. au-

tomiiiic, ar cond., dir, hidr.,
v. rayban, rádio, etc. Troco/
financ, Av. Prado Júnior, 257

Tcl. 255-2178.
MG MIDGET 70 - Conversivol,

joissimo, estado zero, cor ver-
melho-sangue, 3 capelas, chu-
chu-beleza. Ver sábado e do-
mingo das 7 à. 10 horas ò
Av. Radial Sul, 25. Tralar com
Sr. Pump Burnier pelos lelofo-
nos 226-0538 o 247-5837 - CrS

J 0.000,00.
MUSTANG 66 - Mec. 6 

"cil.

faest-beck, impecável esl. con-
servação, verde-melálíco, 100%
mecânica. Vendo urgenle CrS
23.500. Ver A. Atlântica, 360
(garaçjem)_-_Tcl. 257-3127.

MERCEDES BENZ 1969 - 250* .
Superequlpado, estado flxccp-
cional, tratadissimo vendo a
vista ou facilitado. Av, Pas*
taur 184 tel. 226-8157 . . .
246-9547 ac. troca."MERCEDES 

1963 - 2*2*0 S - Em
Estado fora do comum, carro
novo. Vondo Av. Pasteur 184
t.l. 226-8157.

MG MIDGET 1968 co^~m"sÍ"*""Í
em 

'. 
estado excepcional, todo

epuipado. Venero à vista ou
facilitado. Av. Pasteur, 184 —
Tol. 226-8157.

OPALA COUPE' 72 - Zero -
freio a disco hidrov., cambio
con.ole, 5 marchas, pronta on-
trega. Troco e aceito cerro
mesmo alienado, ou facilito
longo prazo. Est. Vicente de
Carvalho, 1 500-B.

rodado. Rua Rcuault 158/401
Pol Castilho IAPC.

OPÃLA 7*0 - 4 cil. Equipado.
Em bom e.íado aceito tro:a.
Rua Joaquim Nabuco n 9
190/301.

ÒPÃLA" COÜPE' 73 0 KM. -
Comprove — Apenas 683 mi*.

Não tem p.rcela — Entreao
heie - Troco. Tecnovenda,
Estr. i-aleão, 27B9.

OPALA 70 MOD. 3.800 - Luxo,
vinil, excelente. 15.800 troco
r* fácil. R. Haddock Lobo. 379

228-86461_CO?TA AUTOM:
OPALA _SP""*COUPE' 73 OK* -
Vendo abaixo dí. tabela. Des
c.nto de 10c'.. Troco r faci!.
R. Haddock Lobo. 379 -
228-6646. AG. COSTA^

OPALA 0 KM - 4 cilindros
laranja, cupê a vista ou
01x1481.00 s/ent. Opala 70 lu-
xo à vista ou 31x799,00 s/ent.
Opala 71 ss. todo equip. à
vista ou 31x1 260.00 s/ent. -
Mariz e Barros 116^

OPAIA MOD*"""l972 - Coupé
"SS" superequ; pado. Bancos
reclináveis. c/9.000 quiloms.
rodados, urgenle à vista —
27.500,00 ou facilita. p /
financeira até sem entrada. Av.
Maracanã, 834. Posto Shell.

OPALA- 70 - Luxo "2500" 4
porlas, mar.in-dour-.do equip.
pouco rodado, aceito treca mt*-
nor valor. Facll. em alé 30
meses. Bom prece à vista, Av.
Maracanã, 834. P_osto_ ShcH.

OPALA 71 — 4 cil. luxo com
desembacador novíssimo à vis*
ta ou financiado *.'té 36 m.
s^ent. e s/fia_!or. Cd. de Ben-
fim, 18 234-5885 at- 17h.

OPALÃ 69 — 4 luxo excepcional
á vista ou 3.000 c 30x540 ou-
tros planos troco. Cd. de Bon-
fim, 18. 234-5885 alé 17h,

OPALA 70 - Excelente - feto
fanit — Troco — Fin. cm 30
meses — Uma jóia — Urupuai,

_ 205-B. 238-0106. ;
OPALA 70* 4 Cil. luxo «teo.

a vista, troco, fac. 4.000
s'36-ns. R. Mariz e Barres, 554-
TRÓIA, T. 234-7240.

OPAIALÜXO* 4 Cil" verde mus-
qo, rádio, dcsembassndor,
pneus de Darl, etc. Excelente
estado, nunca bateu. A vista
cu a prazo, ace'*to treca, m/va-
lcf. R. Gurupa, 9 Penha.

OPALA 71*"*ín_o a vista, traço
o fac. 5.000 s'36ms. R. Mar.
e Barros, 554. 1ROIA. T.

_ 234-72 40._
OPALA 69 - Luxo cons. aceito

teste à vista troco fácil. c/4.000
s/30 ms. CENTRAL. R. Mariz
e_Barros, 963. T. 254-4204.

ÕPÃLA 70 - O mais novo do
Rio, não existe outro igual, à
vista ótimo preço ou troco e
fac. até sem entrada. Rua Con-
de_ Bonfim, 867. Tel. 258-0204.

ÕPALA 71 - Estado cio novo,
único dono, 16.800 à visla ou
troco e fac. alé sem enlrada.
Rua Condo Bonfim 867. Tel.
258-0204.

OPALÃ COMPRO - Qualquer
modelo. Paqo na hera. R't Gen.
'Pdid-ro 185 Tcl. 246-5723 PO-
UDORO AUTOMOVEJS;

OPALÃ 69 6C LUXO - Vindo
ótimo estado. Tratar Rua Cam*
pos da Pa-, 174. Rio Comprido
das 8,00 ás U,C0 h_ Srs. Julio
ou Milton.

ÕPÃ*LA 72 0Km coupê 4 mar-
chas, cambio no chão, vendo,
Iroco e financio até 36 meses.
Crédilo imediato. Av. Ministro
Edgar Romero, 576 Madureira.

ÒPÀLA6., 70, 71 -
Financiamenlo extra-rá-
pido em até 31- pres-
tações sem entrada. Re-
visados com garantia.
Chindler A d I er —
Amendoeira. Rua Mena
Barreto, 161. Rua Ge-
neral Polidoro, 3 16.
Tel.: 246-8169. (C
OPALA 71 - Luxo, excelenle
eitãdo azul metálico, p. novos,
p. rodado. VHn, a vista ou os-
tudo financiar. Ac. troca carro
menor valor. (Galaxie). R. U-
ola 115. Ramos. 230-6851.

OPALA 69 . 70 - luxo equip.
rov. finan. até 36 meses. Aber.
Bl. 20h. MARREQUINHO VEI-
CULO. R. Leopoldina Roao,
212.

OPALA 72 - Coupê luxo, 4
marchas. 4 cil. vinil toca filas,
9 mil km, freio disco, troco
fina. R. Haddock lobo, 335.
AU IO LORD.

ÕPÃLA 69-6 cil. luxo -
Pouquíssimo rodado. R. Pinhei*
ro Machado, ót.

OPALA «9 IUXO - Vendo, lu-
xo, bom preço. Av. Copacaba-
na 3T4._T.I.:_255.0623.

OPALA 69, 70, 71 e 72 - Com
ppquena entrada 100% revisa*
dos todos em excelente estado,
trocamos per outros de qual-
quer marca em qualquer estado
mesmo alienado. Plantão dia-
namento, até 21 hs. Sábados
até 17 horas. Dominqos até 12
hs. Rua Bambina, 37 — Silva

_ S. A.
ÕPALA 2 ¦ 4 

"portas 
73 0 km,

sem ou com pequena ent.
todas as cores e modelos en*
trega imediata. Aceitamos tam-
bem seu carro dc qualquer
marca em qualque estado. Mis*
mo alienado. Visite-nos. Plan-
tão diariamente até 21 hs.
Sábados até 17 hs. Domingos
até 12hs. Rua Bambina, 37 -
Silva S.A.

PIYMOUTH 65 Suner Sporl Cou.
pò hidr. 8 dir, lildr, ar condlcl-
onado painel raybnn bes, sopi,
consolo ele. único no Braiil, --
Vei para trer, 24 dn Mato, 364
- Tnl.i 261-0804.

PUMA 71 - Conversível
11.OOOkm). Clnza-molAllco
Rádio, polfiol com relógios,
único dono, _xcol_nto estado.
Inl. 6.000 e 24x1.303,41 ou
30x1.114,58. Vor o tralar com
o pfopfie.Arlo na Av. Visconde
do Alhuquorciue, 517/506. Luís
t.-l-i.irda.

PLVMOUTH 1851 Consorvad.
mèc\, relif. documenlus cm dia.
CrS 2 000,00 ou mnllior olerla.
R, Pontes Coiruin, 49.

PIC.UP VW 69 - Vomlo mii.
2306474/260 6643. Ver lália
do ou sogunda.

PICK-UP Chevrolol I96U vendo
Financ, até 36 mtses, Ag.
fiel fslr. Inl, Maiialliãos 1113.
Campinho.

PICK-UP Volks 1969 vendo li-
nane. alé 36 mesat Ag. fiel
Eslr. Inl. Miiii.illi.ioi 183 Cam-
pinho.

PUMA 72 - Compro dou em
trota um fusr.ào 72, a/uhnapo-
lis nunca halnu, freio a disco,
est, prelo, 10 400 km( pngo
a dlforença à viila. f I s u
257*7069 Gustavo Sampaio,
542.

PUMA 70 l.irnnja-granndo, tá-
cito, console, lindo. tnl. a par*
li- de CrS 5.000.00. rinancio
até 30 meioti Troco por carro
nacional. Rua H. lobo, 3B2-A,
Inci. Trlet 2342458.

PICK-UP VOIKS 68 -"Como _e-
ro km. revis. fin. até 36 m.
Darke de Matos, 184. Hiqie-
nópot

RURAL WYIUS 59 Máquina
68 ólimo eslado. Ver c lralar
a Rua Gonçalves dos Son tos,
160. P. do Carmo. __

RURAL 6*9 - 100% rev. equ*"p".
ent. 1.150 sdo. 24/30 meses.
R. Paim Pamplona 700 -
261-45B8 - 261-2808 - Iroco,
facil.to.

RURAl 65 e 66 a toda prova
Iroco e lac peq. ent. R. Ba*
rão de Mesquita, 4B-D.

RÃMBLEA~~63 -Preta c/ forra-
ção vermelha 5 pneus novos
um carro super cen fer tável.
Aceito troca. Av. Governador
Roberto Silveira, 384. Nova
Iguaçu^

RURAL 70 — Muito nova. Veia
na Rua Darke dc Matos. 184.
Bom preço à vista cu fin. 30
m.

REG-NÉ-67, últ. ».ri«, «qp.
lindo carro. P. 4.300. Ac. Iro.
ca. Eslr. Quitunqo, 1776, Vila
da Ponha. F. 391-1411 - Ur-
gente.

RURAL WIUYS 68 IUXO -
Único dono c/ rádio vendo
ou troco por carro de passeio
de maior valor pago dif. à
visla. R. Escobar, 91. Tcl.: ....
234-6200. 

RURAL 65 - Excelente est.-.do
mecânica a toda prova. Vdo.
2.500. Enl. 19 X 318. Estr. In-
tendente Magalhães 425.

RURAL 72 -""Avariada. Vende-se
no estado pela melhor oferta.
R. Frei Caneca, 305.

RURAl 65 - Vendo raro estado.
5.200 à visla. Av. N. S. Penhò,
385-A - Ponha.

RURAL 68 — 4x4, luxo, marrom
perfeilo estado - CrS 8.100,00.
Tratar tel. 246-7560 ou 246-2654
ALBERTO 2a.-fv.ira.

RURAL 63 - Óleo 30, courvin,
est. excepcional, vendo, financ.
c/peq. enf. Mariz o Barres,
1061 Box 4 - 234-1052.

SIMCA JANGADA 63 - CrS ...
2 200. Podo trazer mecAnlco.
EU. dos 3 Rios, 85/405 - Go.
raldo,

SP 2 - 1.700 c/c est! Okm «/
3000 km «quipado vando mo*
tivo vi,ii(t»in c/hq. total a
vi-i.i ou nano contrato ant,
15.000,00. Fon. 207.2319. . R.
Ataulfo do Paiva nV 1060.A.

SIMCA* TUFÃO 1965 - Enl
ólimo oslado, por CrS 2.803
« R. Cal. Polidoro, 40/210 -
B&l a fogo. S_r.__Ai.ton Io,

SIMCA 66 - Jangada s/ enlrada
24x213,00 - R. Oporario For.
los, 23 - Tol: 260-8013. _;_

SIMCA 66 -"67""- Esplanada
revisadas tf garantia (im.ncio
iroco. Solução Imedlnta- Esl.
V, Carvalho, 1233. Domingo

SIMCA 63 
'-• 

Moc. 100% 2.90**
vívta financio até 20 meses, R.
Paim Pairtplfyna, 700 —
261.4588/261-2808, Jacaré.

SP - 2 — Pronla entrega plati-
na. Vendo, Iroco _ facilito.
A. Bartolomeu Milro, 613.

SIMCA 63 - Equipada á vista
ou ont. CrS 500 saldo 24 ms.
R. São Fe? Xavier, 19 alé Ifl
hs.

SIMCA TUFÃO 66 - Azul, Tm-
DOCávol estado geral. 4.200.
Trnco. R. 24 do . Maio, 325.
Tnl. 2810491.

SIMCA EMISUL 66 - Vendo
urgente .") visla base 3.800. Ver
Rua Afonso Pena, 66-A. Sr.
ROGÉRIO.

SIMCA RALIYE 1965- E' minha
desde do representante, verda-
deiro luxo, 4.900 R. Gal. Espi-
rito Santo Cardoso, 326.

SK-AIFA ROMEO 1968 cambio
no chão, bancos separados, lu*
xo 8000 o troco R. Gal. Espiri-
to Sio. Cardoso, 326.

SIMCA 65 - Grenat, á vista,
1.800,00. Ruo Consolhoiro
Ma: cc [o Sjoíre» n9 63. Ugca,

SIMCA 64 - Perfeito eslado 
~i

vista 2.300,00 ou 200 de sinal
e 152 mensais. Av. P. Vargas,
2<>M-Ji*±22Lâ?l3*
SIMCA 1966 Vende-so bom

estado. Tratar Rua Capanema
nd 200 - Tcl. 3960119. Ilha
do Governador.

RURAL 70 — Excelente eslado.
Financio alé 36 meses of CDC.
Gal. Polidoro, 171-A. Fcne
246-4292.

RURAl, COMPRO"— Pago 
"a

vista em dinheiro mesmo alie*
nado ou p/ conserto. — «lua
Conde Bonfim, 867 — Tel.
258-0204.

RURA-*65 - Vendo 5.500. Rua
B, bloco 150 (anliga Irituia). P.
Circular.

TAXI ~ Compre-se ou só au-
tonomia com mais "2" anos
para permuta. Telef. 223-2791
-¦ Eloy.

TL MEC. JÓIA - Rev. enlr.
2.000 sdo 24/30 meses. R. Paim
Pamplona 700 - 261-4588 -
261-2808 - Troco, facilito. Ja-
caré, __

TL*COUPE'*72 _ B*ra"*co7~êqui-
pado, estado de zero, vendo
â visia, troco, .financio c,'
3.400,00 de ont. Prest. 634,50.
R. H. lobo, 382. T. 234-245S.
A. INC A.

Tl 4 PORTAS* 1972 - Novo'
apenas 9 mil kms. Único dono.
Equip. Vendo. Troco. Financio.
Barão Mesquita, 131.

Tl 72e 71~"~ 4~e 2_põrtas -
Exc. estado de conservação.
Vendo a vista, troto e fácil,
até 30 moses. R. 24 dc Maio,
316 loia O c 332 loia A e B.
Tol. 261-8008.

TL 72 — Jóia. Vendo troco
finan. (San Martin Veículos).
Eslr. Vicente Carvalho n? 124.
Tel.: 391-0062.

fl 70 -""MOD. 71 - Unicõ
dono. Linda conservação. Troco
e financio. Rua Ibituruna, 24.
G./agem.

Tl 70 -25.000km.-Unlco dono".
Facilito entrada. Rua Haddock
lobo, 347/B - 248-1192. Ag.
Imperial.

TAXI"VOIKS"69 4"porta, com
4 anes autonomia fac/cefn
I5.0CO de ent. resl. até 30
meses. Ver tratar Bar ds Rosas.
Rua Luiz Beltrão n? 590.

TC 72 — Jóia, pouco rodado.
Vondo. troco o financio, crédU
lo nn hora. Cardoio dt Morali,
?____--1'.__._"0:9___

Tl - 71 - Azul claro ent.
CrS 2,000, inicio llnonc. at
36 mesQi, Av, Monsenhor Félix
7113-A^ .__

TAXI - Compia iXÓÒÕ 
"onlfada,

Rosto combinar. Rua Ana Nórl.
196 k|a A.

TL 71 - Excepcional «ttado -
único dono, bom pra^o. Av.
Atlântica 1424 - Praça lide -
T. 237-1111. Troco •facilito.

TL 1970 • 1971 
"- 

Nn eõr-i
branca t vard* matilica. Como
novos. Revitado*. Financiamos
•m ali 40 m-iai. COMVEPE -
Ravtndldor Autorii.d» Volli-
wagan. Rua Uruguai, 319 -
Tlluca. Telefona: 261.0712 -
Plantão da vandai: sábados até
17 hi., domingo, ati ai 14 hi.
• dlai úlali ati ai 21 hl, (C

TAXf - Compra 14,000 entrada.
Restohcombinor. Ru» Ana Néri,
196 loia A.

u
UNS VOlKS CCAÍPRO -"At.
pi consarto ou .limado. Pago
a dinhalro mait 330 mil. Vou
a domicilio: 60/61 a S.9 -
62/63 a 6.7 - 64/65 a 7.7 -
66/67 - a 8.9 - 68/69 a 10.6
etc. Vatiant, Fuicão, TL, TC 4
p. ate. Rua Maxwall 357, Ti.
iuca. Tal. 258.1706. Hoia ati
J»_hi.
URGENTE - VÕlKS^m"""™

Vendo à visla carro s /
comparação 9.800. Ver Rua
Afonso Pena, 66-A o B. CYMA
AUTO.

UNS VÒlk-""-. 65 - 66T67
- 68 • 69 - Revisados o fatura,
dos cm s/nome e s/desp. Rua
Alonso Pena, 66-A c B. CYMA
AUTOMÓVEIS.

VOlKS 66 - Branco, todo equi-
pado, único dono. 'A vista ou
pequena ent. saldo om até 30
meses. Av. João Ribeiro, 170—_Pilarcs.

VOlKí"67 
~Revisado 

- equip.
Iroco peq. enlr.da, saldo 30m
aprovo no mesmo dia — Elt.
Vicente deCarvalbo, 1438.

VOIKS 69 - Sadan vii7~t/
radio. Rua Leito Leal, 32 la.
raniairai. Tal.: 265-9779.

OPALA 71 - SS - Olimo est.
freio h. vácuo. 'A vista( ou I.
prazo c/ peq. entr. créd. na
hora. Troco. R. Arquias Cordei-
ro, 518 — Méier.

OPALA 70-2 500 lu-
xo — Verde — Vinil —
B. branca — Forração
preta — Troca-se — Fi-
nancia-se — Rua Volun-
lários da Pátria, 323.
OPALA 70 - Sedan luxo. Es-
pclacular est. do cons. Vendo
a vista troco e fac. até 30
meses. R. 24 de Maio, 316 loia
O e 332 loia A c B. Tels.
281-0143 e 261-8008.

PICK-ÍIP WILIY5 66 - Furgão
p/ entregas, toda fecliadinha,
mec. 100%. Enlr. 1 500/319,00
p/mês Ford Meriti — Dutra Km

4 - Tel. 2 624/2415 S. J. Meri-
ti.

RURAL COMPRO - Fir-
ma necessita comprar
vários até p/consertos.
Pagamos realmente
mais a dinheiro. R. Ma-
ria Amália, 67 casa Ti-
iuca.

TAXI — Corcel-7l vendo estado
novo à vista. R. Gonçaio Cce-
lho, 223 - Piedade.

TC 71 — Com um ano de uso,
como novo troco por volks ou
vendo a vista ou financiado.
Haddock Lobo, 4 0 3. T.
264-4298.

RURAL 64 equipada, rádio,
capes, e.c. Uma lindeza. Vendo
à vista: 4.600. Rua Gurupá, 7
- Penha.

RURÃÍ 1968 - Luxo, vendo
perfeito estado, Estr. Três Rios,

2 — '"..'¦.repaquá.

RURAL 62 - 4 x 2 aci-
dentada, máquina nova e tola
mecânica 100%, vendo desoru*
par lugar, até s/entr. 228-2906
JULIO.

RURAl 65 - Impecável ent.
2 500 e 220 mens. ou outros
planos. Ver R. 5ão Clemente
130. Tratar R. Afonso Pena
71-A. Tel. 226-3534.

RURAL 69 luxo linda cor pouco
uso pneus novos vendo troco
fac, peq. entrada. Av. Subur-
bana 8414.

RÚRÀl 68 - Tração 4 rodas lin-
da cer ótimo estado. Vendo
Suburbana 8414.
troco fac. Peq. entrada Av.

RURAl 72 4x4 azul c branca no
garantia 2.400km. 264-9735.

RURAL 4x2 luxo ótimo estado
à vista 9.200, íambém financio.
Av. Brás de Pina, 397 -
230-7330.

RURAL 1966 - C/rádio, ólimo
estado. Rural 1964 — único
dono. Vendo hoje barato. Av.
Brás de Pina, 737. Penha.

RURAL 68 — 4x4 azul. Excelente
estado. Troco ou financ. Tel.
245-5680.

TL MOD. 72 — Azul pavão,
único dono, pouco uso. rádio,
etc. Fac. peq. entrada, saldo
até 36 m. Troco e à vista ót.
preco. 261 0804.

TAXI - Vende-se volks 4 por-
tas ano 69. Tratar Pça. N. S.
Paz, no ponto de taxi. Ma-
nucl Siqueira.

TL 71 — Superconservado mensal
556,80. Vendo sem entrada -ité
36 meses. Rua Haddock Lobo,
437 - Tel. 234-8535.

tl 70/71 — Ünico dono equip.
rev. REATA vende c/gar. 3
m. à vista ou fine. 3.5CO saldo
até 30 m. Barão do Mesquita
n° 116 - Tel 234-5197.

TAXI - Volks 1 600 - 1970 au-
tonomia cem mais de 2 anos.
25.500 à vista. Olimo eslado.
Rua Leonidia, 13. Nelscn.

TÁXI - Volks 63 vendo com
autonomia. Sr. Eduardo Tel.

^23-0583._
TAXI CÕRCÉÍ 69 com aut. 3

anos, estado zero, só à vista,
motivo viaqem. Rua Uruguai,
272 apt? 60'2 - Tijuca.

TL 71 — Igual a novo — Unlco
dono — 19.000 km equipado.
Rev. c/ garantia. Planos até
36 m s/ ent. - Solução na ho-
ra — R. Da. Mariana 91 «B —
Prox. esq. Vol. Pátria - Tol:
266-7371 - Sáb. 17 hs. Dom.
13 hs.

TL 1*970 - 31*000 km, todo ori-
ginal. Vdo. ou troco p/ Volks
sedan. Rua Dois dc Maio, 661.
J a:aré.

ÍÃXI - Vendo ."se Volks 70 -2

portas, à vista. Ver Rua Barão
do Mesquita 339, garage.

VOIKS COMPRO - Pa-
go à vista na hora
qualquer ano o maior
preço mesmo alienado.
Também TL, Fuscão, TC
e Variant. Dê um puli-
nho à Rua Conde Bon-
fim, 867. Tel. 258-0204
e comprove.
VOLKS - Compro, qualquer ano

e modelo. Pago à vista mesmo
alienado. Resolvemos na hora.
261-0B04.

VÒLKS 67 69 70 - Super re-
visados. Bem equipados. Bons
preços à vista ou fin. c/2 000
— R. Angélica Mota, 440 —
Olaria.

V A R j A NTTÓ**""""" 2 
~f"^,~~"c? *""*"""*;

Rua leito Lal, 32. Telefona:
265-9779. laranieiras.

VENDO FUSCAO 71 - Equipa.
do, comando P2 Kltl 1.600.
Ministro Viveiros Caitro, 41/

_8_02.J56;865D. _
VÈNDÒ - Um esplanada 68 2»,

serie 4 faróis - Rua Pereira
Nunat, 399 «aliado t dominqo.
Sr, Jorpe.

VOLKS 62 - Eltado do novo.
Pouco rodado. Pintura nova
uma |6ia, Aceito financ. Ru»
General Polidoro, 328/402,

VOIKS 61 - Impecivel, última
serie, equipado, único dono.
Ver Barata Ribeiro, 258 c/ oa-
ragista.

ffi-JJS;; 7> - Unlco dlno",
38 000k - novo - becto -
equipado, ridio, painel ele. -
CrS 11.800 - R. Bernardo Gui-
tri-rlèt; 130 (Escola MJ.

VOIKS"6."160Ò"-"Otímo estado;
vdo, treco fac. ati 30 meses.
Eslr. Intendente Magalhães 425
Campinho.

VOÍKS*^~Í3*^4-65-6í-69 -
WilMan Cer est/, vondíndo os
melhores c/melher plano do
financiamento. Estr. Intendente

-ft__^'.'____. 5. Campinho.
VOÍKS 70 - Bege, único dono,

ent. 2.000 rest. financ. Ac. Tir.
ca Av. Nelson Cardoso, 192-B,
Tanque tel. 392-2745 VEMA-
GUET 64 único dono,

WV 67 vendo ou treco por
1.200 - Rua Teodoro Alves Pa-
choco 145 Ccdégio.^

VARIANT 71 -Equipada 
"Telo

vendo ou troco por Volks. Av.
Osvaldo Cruz, 115 opt9 908.
Flamengo.

VÒÍKS -""Vendí-se dois ban-
cos novoi. Av. Rainha
Elizabcth,_5_Sr. Salvador,

VÕlks"61 - É lã andar7~Ve"r
sébado e domingo de 8 ai
16 hs. Rua João Rego, 153 —

_0laria,__
VW 69 - Branco lótus à vista

ou 2 800 ontr. e presl. de 
477,00. Estr. Ir». Magalhães,
720 "Equipo".

VÒLKS 63 - Golo, todo origl.
nal de fibrica, ds fino gosto.
R. Garcia Redondo, 63. Tel.t
249-4703.

VOLKS 69 - Particular vende",
ótimo estado capas-rádio.
10 300 - Rua Barata Ribeiro,
160 «Pi. 601. Após 11 horas.

VOLKS 67 — Super novo equi-
padissimo, revisado, troco e
fac. peq. entr. saldo ate 30
meses. R. Turf Club, 12-D. Ma.
racanã. 228-2083. i

VARIANT 70 - Único deno,
ót;mo estado. Financio até 36
meses p/ CDC. Gal. Polidoro,
171-A. Fone 246-4292.

VOIK5WAOEN - 71 TL~~*^
Bancos separados toca-fito
único dono, est. OK. Rua
Barão do Mesquita, 174,

VOIKSWAGEN 70 - Conservado
vist? ou troco Corcol coupe

70. Rua Senador Alencar, 8.
São Cristóvão.

VOlKS 65 - 68 . 69 - 70 - 71Fuscão — rev. mec. 100%,
troco mesmo por puto alienado,
ou fac. c/ CrS 1.600, saldo a
longo prazo. E'-t. Vicente de
Carvalho, 1 SQQ.B.

VOLKS64 - 66 - 67 iõdõs om
est. novo. Financ. R. Itapiru

_52j^ fundos. Caiumbí.
VENDE-SE um TÍ"""2 portas ano

70. Motivo viagem urgente.
Tratir: Lobo Júnior, 1590. S.
Mario.  

VENDO*TrCK"l*P*^nítI7í"^ro"^Í
Mod. R.I00. Ver R. Alfredo
Dolabela Portela, 39. Cabral.

VÕÍKS 66 Modelinho. PouccTTõ"
dado — Equipado. Máq. nova
vendo, troco — Financ. — Rua
Campos da Paz 15.

VARIANT 70 - Cor grená (SP),
rádio, pouco rodada. R. Alare*
chal Trompowsky 45 — T.
238-1788.

VARIANT - Nova S.OOOkm azul-
pavão rádio segur.da 18.500.
Ul 256-4762 Teixeira.

VOLKSWAGEN - 4 portas, pou-
co uso, um só dono, cf carnet
de fábrica. Aceito troca ou
fin. c/ 2.20O o 615 mensais.
Av. P. Vargas, 2683 - Tel.
221-4323.

VARIANT 70 - Unlco dono,
ótimo ettado, equipado, 6 visto
13,500, Ttoco e financio. R.
Haddock lobo, 335, Aulo Lord.

VOIKS-MH7/W/JQ..« FÜJêSô
72/71. Variai corei, equipados,
revisados, troco financio. R.
Haddock lobo, 335, AUTO

__9_"____
VÒLKS 67 - Branco, roviiad.,

ótimo est.'do, ,'i vista 7,800.
Troco e financio — R. Hcddcck

JLobo, 335._AUTO_LORD.
VAWANT;72/70;o T.l71 - Ra-

visodos, equipados, um dono
à vista troco o financio. R.
Haddock Lcbo 335. AUTO
LORD;

VOLKS 66 - Modelinho, enxuto.
Part. passa contraio. 15 prós.
360,00 ent. 3.50O.O0. Estudo
troca mais novo. Alm. Cochra*
ne, 211. 264-1011. Sr, Alberto.

VOLKS - Pago o me-
lhor preço 60 
5.100 61 5.600 -
62 6.000 - 63 6.500 -
64 7.000 - 65 7.000 -
66 8.100 - 67 8.600 -
68 9.700 - 69 10.300
70 11.400 e TL, Vari-
ant, K. Ghia, Fuscão e
4 p. Dona Mariani,
91-B próx. esq. V. Pá-
tria tel. 246-8616 NOR-
CAR.
VOIKSWAGEN - Compro para

meu uio 61 a 71 à vista ou
alienado qualquer estado. Tratar
no telef. 235-0789 ou Variant.
Kombi.

VOLVO 5*7 - Tipo Variant, par-
ticular vondo CrS 2 500.00. R.
Bambina, A2 — Botafogo.

VOLKS 71 - Eauipado, toca-fitas
tala lírga, freio a disco. Finan- j 23-1-9909
cio até 36 meses p/CDC. Gal.
Polidoro, 171-A. 246~-292.

VARIANT 70 - Superequipado,
A faróis. A vista ou financiado.
R. Conde Bonfim, 66-A - T.

PUMA 67 - Estado de 0 km.
froio « disco rodas e pneus
espec. painel c/6 instrum. Ven-
do 10.800 -tal.-.- 247-4801.

PUMA 70* -"Branco
1 800 à vista ou finan-
ciado, estado excepcio-
nal. Colonial Veiculos
S.A. Rua Voluntários
da Pátria, 144. Tel .
266-3241 - 246-5923.
Plantão diariamente até
às 21 hs., sábado até
às 18 hs. Domingo até
12 hs.

PUMA 69 - 1 600 branco estado
nevo 15.000 enlrcda 1 9 d e
268,00. Tol. 247-1420.

PLTMÓÜÍH 52 - Vendo melhor
oforia, bem conservada, única
deno. R. Arnaldo Quintela. 71.
Bolafoqo. 246-1126

PICK-UP 63 WÍLÍYS - Jóia, es-
lado impecável, pneus nevos,
caco!-, etc. Cr$ 5.500,00. Tro-
co, .1 nando, Edgar R-crnero,
364-F. 390-1490. Madureira.

PUMA GT 67 - Estado -Je OKm
super equip. "fac. cf pequena
enlr. 5/ até 30 meses. Mariz
e Barros, 665 - 228-3422.

PUMA 1969 - Superconservado,
motor 1.700cc, eixo roletado,
comando P.3, rodas de mag-
nésio, rádio, toca-fita. Troco
e facilito até 36 meses. Rua
Uruquai, 234-A (Garantia 3
meses).

PUMA GT 67-0 mais conser-
vado da GB, todo orlqinal a
rquipado. A vista ou a prazo.
Rua Uruguai, 234-A.

PICK-UP WILLYS Í966 - Olimo
osta-fo, qualq. prova. Vendo
a vista troco e financio c/peq.
ent. Barão do Mesquita, 21B.

PUMA 67 — Espetacular prata,
mec. toda prova. Bom preço
a vista. Troco, fin. Darke de
M"L°_:_.'l4' Tel. 230-6606.

PUMA GT Í600 ano 19*69 - Ri*,
dio, roda magnésio, modelo «s-
pscial ótimo estado. Financiado
- Var Barão da Torra 42 tl
Porttiro.

RURAL 66 — Novíssima, crédito/-
aberto na hora entrego carro
tn/ dia enl. 2.500 e 237 mons.
Ver R. São Clemente, 130. Tra-
tar R. Afonso Pena. 71-A.

_226-3534!
RÚRÀL 63/68 - Rev. equip.

ent. 1.400 -do. 24/30 meses.
R. Paim Pamplona, 700 —
261-4588/ 261-2808 - Troco
facililo.

RURAL 67 - Impecável. Qual-
quer prova. Troco ou financio
por carro menor valor. R. Car-
doso de Morais 202 — Bonsu-
cesso. ______

RURAL 70 — Nova, equip-, 5
marchas, luxo, vendo com
pequena entr. saldo longo pra*
zo. Rua Conselheiro Galvão,
998 (Rocha Miranda).

RÜRÃl 67 - Luxo - Em raro
est. pneus novos, mec. 100%
- Troco, fac. c/2.500, saldo
2*1, 30 mes. — Aprovo crédito
na hora — Av. Suburbana,
2725.

RURAL 59 - Americana, tração
nas A rodas — jóia — Tratar
Posto Copo 70 Vilar dos Teles
S. João do Meriti E.doRio^

RURAL WIUYS* 69-5 marchas
vermelha-gelo, estado impeça*
vpl. Troco fac. sem entrada.
Kaddock Lobo 320.

RURAL 65
do GB

— Luxo a mais nova
Vend. troc. fac. R.

Álvaro da Miranda 59 Lgo. Pi-
lares. Tel. 249-6569.

RURAl WÜIYS 1966 - Rádio,
4 p. novos, um dono desde
O Km, troco e financio até
30 m. Est. Galeão, 1670 -
Tel. 396-2908.

RURAl - 64 - Ent. Cr$ 1.500,
saldo financ. até( 24 meses.
Av. Monsenhor Félix, 7831.

SD 1500 - 1971 - Trocamo.
por SD,66/67. Saldo em 36 m«*
sas com crédito aprovado sam
avalista. Tratar na Av. Mtm da
Sá, esq. da Inválidos tf 5r.
Vilson ou Sr. Kagner. Tal, ...
222-9553.

TAXI - Volks 69 4 portas, pou-
co rodado, vendo ou troco, por
carro particular urgente. Estr.
Vi:ente de Carvalho, n? 1.215.

TAXI VOIKS 62 - Vendo
15.500. R. Bulhões Marcial, 815.
V. Geral.

VOLKS COMPRO - A-
té p/conserto ou alie-
nado, cubro c/350 mil
qualquer oferta. R .
Ma x wel , 357 -
258-1706 - Tijuca. Ho-
je- .
VARIANT 70 - Verde, rádio,

pneus novos. Vendo CDC, Rua
São Cloment-, 10-D - -so. P.

_Bjlafcno, Tel. 226-6955.
VENDO - Aero Willys" 1967 -

â vista por motivo de viaqem.
Tratar na Av. Teixeira de Cas-
tro, 32 - Bonsucesso.

VOLKS 65 — Azul pneus novos
equip. rádio vendo CDC, Rua
S. Clemente, 10-D - Esq. P.
Bctafcqo. Tel. 226-6955.

VW 62 - Ótimo estado, supere-
quip. Aceito financ. R. Álvaro

_Mjranda, 171 c/10 - Pilares.
VÒLKS 67 -""Reformado. Preço

bom. Praça Cardeal Arco Ver-
de. Copa. Posto Atlantic. Sll-
vio.

VOLKS 66 - Modelinho equipa-
do - CrS 8.200,00. Barata Ri-
beiro, 692 c/ Roberto.

VOLKS 1963 - Excol. estado c/
rádio, pára-choques de 72. Rua
Gustavo Sampaio, 220 apt. 502.
Tol. 237-3353.

VOlKS~7l - FUSCAO - Vendo
CrS 566,00 mensais. Pequena
entrada. Aceito troca. Rua
Ibituruna, 24 — Garagem.

VARIANT 71 - Mod*. 72 com
rádio. Venha ver a conser*
vação. Financio. Rua Haddock
lobo, 347/B. 248-1192. Sr. JU-
LIO.

TC 71 lindo a vi.ta, troco, fac.
4.000 s/30ms. R. Mariz e Ear-
ros. 554. TRÓIA. T. 234-7240.

TL 1971 — 2 p., ótimo esla-Jo,
azul-diamante. Passagem 56 —
Tol. 226-0501.

TC - Vendo á vista cu financio
polo CDC, lodo equipado v„le
a pena ver. Rua Cardoso de
Morais, 436.

UTl 2 porias c/ 3.000,00 do
onlrada s/fiador ou troco, por
carro dc menor — Rua Elisa
Albuquerque n? 312 — Tel.:
249-9803 — Todos os Santos.

Tl~~71 - C/ 15 mil km., sup.
novo, crédilo aberlo na hora
entrego carro m/ dia ou 2.500
enl. e 648 mens. R. São Cie-
monte, 130. Tratar R. Afonso
Pena, 71-A. CREFINAUTO. Tel.
'26-3534

TAXI 71 - 4* porlas VW. Von-
de-so. Rua dos Araúios, 71 c/6
tf Fonseca.

TL ,72;-:,le,
único dono

troca

. novo super eq.
particular vende

CD. 19ks. rod.
Tratar na Rua Dominqos Forrei-
ra, 207/101. T. 235-0789,

TAXI VOlKS 69-2 portas ou
só autonomia. Vende-se tratar
com o dono, das 7 às llh. Bu-
lhões de Carvalho, 537 apt?

_609.
TAXI DKW 66 - Olimo estado

doe. legal, lralar Rua Itapiru,
Poslo Gasol. 2001. C/Raimun-

_do.
TL 71 — Pouco uso. Troco p/

carro menor valor ou estudo
financiamento. R. Cardoso do
Morai» 202 - Bonsucesso.

TL 72 - Estado de Ok azul,
vendo troco e financio. Crédito
na hora. Cardoso do Morais,
96-A T. 230-9283.

VOLKS 69 - Cereia - Único
dono cl bancos reclináveis, ra-
dio Blaupunkt, lanternas de
Fuscão e outros equipamentos.
A vista 11.000,00. Ver Av. Ge.
romárlo Dantas, 14. Lgo. do
Tanaüe il^ Sr.1 Ribeiro.'

VÕÍKS 68 - Vende-se. Tratar
Rua Joaquim Nabuco, 150.
Copacabana - c/ o porteiro
Sr. José.

VENDE-SE - Um ônibus Mer-
cedes Benz monobloco ano 67,
34 lugares c/ sanitário ou
troca-se p/ carro de passeio.
Preço convidativo. Tcl.:
230-0997 d/ dio ou 245-9730
o noite — Sr. Lair. .

VARIANT 71 - Mecânica exce-
lente. Equipada, pouco rodada
vendo hoje por somente
14 500 ou facililo a longo

prazo. R. Maria Amália, 67 —

Tijuca.^
VOLKSÍrVÃGEN 1965 - Vendo

em ótimo estado c/ rádio sem-
pre de um dono só. Rua An-
drada Pertence, 37. Catete

VOlKS 71, 69, 68, 67. Revirados
c/gsr. Financio. R. Conde Bon-
fim, 66-A - T. 234-9909.

VOLKS O KM - Rev.
Rio Fuscão 15.700,00.
Volks 1300 1 5.2 00.
Variant 19.900,00. En-
trego mesmo dia. Tel.
261-0804.
VOLKS 68 - 9.000,00 - Particu-

lar vende, novo e equipado.
Cardoso de Morais, 118 ap.
201.

VOlKS 69 - Pouco rodado -
equipado estado excep. Ultima
série vendo. Rua Campos da
Paz 17.

VOlKS 65 estado excep. equipa-
do. Ultima série vendo iroco
— Finan. Rua Campos da Paz
17.

VOlKS 69 — Bege, único dono
— 10 000 inclusive pneus no-
vos, rádio e todo revisadinho,
carro chuchu-beleza — Ford
Merili - Dutra Km 4 S, J.
Meriti.

VOlKS 64 - Rov. equip. 100%
ent. 1.200 sdo. 24 meses.
R. Paim Pamplona 700 -
261-4588 - 261-2808 - Tro-
co, facilito. Jacaré.

VOlKS 68 — Inteiro, rev. equip.
ent. 1.700 sdo. 24/30 meses.
R. Paim Pamplona 700 -
261-4588 - 261-2808 - Troco,
facilito.

VARIANT 70 - 14.000. Dona
Mariana, 72. Otlmô estado. ¦

VOLKS 66 MOD-UNHÕ - Unia
jóia. Vendo troco finan. San
Martin Veiculos. Eslr. Vicente
Carvalho, J24.Jel.L39l_-_0062:_

SIMCA JANGADA 64 - Exce-
lente estado, 31 mesei .f
enlrada ou peq. ent. s/liador.
A. Marechal Rondon, 539. Tol.
281 il 922. (Ç

SIMCÁ 64~a 65, olimo 
"estado,

31 meses i/ent. ou peq. s/
fiador. Av. Marechal Rondon,
539. Tal. 281.1922. (C

TL 1.600 MOD. 72 - 2 p. -
bege — 13 mil rodados um só
dono. Máx. conserv. Tet.
230-6360. Sr. Reis. Sáb. e dom.
R. Bom Keliro, 70 (Gunrabu).
I. Gov.

TC - MOD. 71 - Em raro esl.
— cf ráciío - pouco rod. -
branco — Troco — Fac. cf 3.300
s.vldo 24, 30 mes. — Aprovo
crédito na hora — Av. Subur-
bana, 2725.

fí 71 novíssimo à vista ou 3.100
o 30 x 625 outros planos •/
entrada e s/ fiador. Cd. de

__°'l,im_L8 234-5885 atá 17 li.
TAXI VOIKS 67 - Esl. de novo

ou a autonomia. Tol. 261-3069.
Cardoso,

VENDO VOLKS azul 63. Vor na
Rua Bolucotu n? 32. Nova
Iquccu^Tel.: 2621^ Financio.

VÕTkS 69"*68* 6*7* 66* 64 63 -

Todos revisados em nossa
oficina. Vendo Iroco finan.
(San Marlin Veiculos). Eslr.
Vicente Carvalho n9 124. Tcl.:
3910062. 

VOIKS 64 -""Equipado 5.800.
R. Bonlo Cardoso, 95. Ponha
esq. Av. Brás da Pina.

VOLKS69- 40 mil km, Ven-
de-se 10 mil, semi novo. Ver
Ru.. Roberto Dias Lopes, 83
Lemo c/ porteiro. Tratar Tcl.:
221-6587,

VOIKSWAGEN 67 - Equipado,
cereja, pouco rodado. R. Maré-
chal Trompowsky, 45 — Tel.: ..
238-1788.

VW 1968
estado.

— Última série bom
equipado. Tralar R.

Barata Ribeiro, óló cf porteiro,
VOLKSWAGEN 1966 - ólimo

estado. Tratar Rua Joaquim
Martins n9 311 c/ 19. Encan-
lado.

VOLKS 65 i 70 - Fuscão 70
e 71 e zero, temos aprovamos
ficha na hora e fin. 36 m.
_/ent. Est. Galeão, 1 670 AG.
Atlas 396-2908,

VOLKS 65 
"-"Equipado, 

todo
original, poucos km rodados,
única dona. 'A vista ou peq.
ent. saldo até 30 meses —
Av. JoãoJ.Ibeiro, 170 Pilaros.

VOLKS 64 — Equipado, único
dono. Vendo h vista ou pequa*
nn ent. saldo em até 30 meses,
Av. João Ribeiro, 170 - Pila.
res.

VARIANT 70 - Rev. equip. ent
1 500 sdo. 24/30 moses. Rua
Paim Pamplona 700 261-4588,
261-2808 — Troco facilito
Jaca ré.

VÕTKS 4 portas 1969 vendo
financ. até 36 meses. Ag. Fiel
Estr. Inl. Magalhães 183 Cam-
pinho, '

VOLKS 64 e 65 a toda pro
va troco e fac. paq. ent. sal-
do a comb. R. Barão de Mes-
quita, 48.

VOIKS 67 e 68 a vista troco
e fac. otímo est. R. Barão dc
Mesquita, 48-D,

VOlKS 63, 64, 65, 66, 67 equi-
pados, bom preco a vista fa
cilito 24x30 meses. Rua Ar
guias Cordeiro, 582,

VOIKS 65/66, 67, 68, 69, e
70 última -crie, ótimo para
quem quiser substituir Volks
do duas portas na praça. Rua
Arquias Corleiro, 582.

VOLKS 66 - Verde superequi-
pado. CrS 7 500. Cde. Bonfim,
934/204.

VOlKS - 60 - 61 - 65 - 68
Muito. bons. Darka de Matos,
184. Bom preço à vista ou fin.
Tel. 230-6606,

VARIANT 1972 - Esl. Okm, em-
placado, à visla. 18.200,00.
Darke do Matos, 184. ou fin.

' 
A<Lm* Tel. 230-6606.
VOIKS 67 - Vando, por bom

preco. Av. Copacabana, 314 —
Tal,: 255-0623.

VOLKS 70 - Vando, por óti.
mo prtço. Conservadissimo —
Vê-lo Copacabana 314 - Tal.
255-0623.

VOLKS 70 - Estado axcal. rá.
dio, pneus novos, tlc. Unlco
dono. Vdo. Pr. Botafogo 132/
1201 - T. 226-3659, 266-7023

José.

VOIKS 63 - 67 - 68 - 69 - 70
Fuscão 70. Equip. revis. 'A

vista ou 1. prazo cf peq. entr.
crédito n hora. R. Arquias
Cordeiro, 510 -Méier.

VARIANT MOD. 71*"" - Ótimo
est. 'A vista^ ou I. prazo c/
peq. entr. créd. n/ hora. Troco

R. Arquias Cordeiro, 518 -
Méier.

VARIANT 1971 - Motor Puma,
22 mil kms. rádio Bloupunkt.
Troco fac. 36 meses, c /
3.000,00 entrada. Rua Prudente
de Morais, 237. Ipanema.

VÒLKS 4 PORTAS '1972 - Novo
apenas 9 mil kms. Único dono.
Equip. Vendo troco financio.
Barão Mesquita, 131.

V*Ã~RÍ~ÀNT 19**í"^"T"f"i*õi7nova.
Apenas 15 mil kmí. Único
dono. Equip. Vendo, troce.
Financio. B?rão Mesquita, 131.

VOLKS 4; PORTAS; - J?7<T;3a,
série. Novo, apenas 9 mil kms,
único dono, equip, Vendo tro-
co financ. Barão Mesquita, 131.

VOLKS 1969 - 3í'.*"sé7i'e*"no*vó
apenas 15 mil kms, único
dono, equipado. Vendo, treco,
financio. Barão de Mesquita,
131.

VOlKS 70 - Bas* 11,500,08 -
Bom de ludo. Vor R. Paulo Sil-

ya Araújo, 98 - após 12 hora».
VOÍKS 1967"- Todo aqUWttf»,

ótimo mec. Vendo 6.703 à vivi*
Rua Prof. Oscar Clark, -3U
V,_P<tnha. 

.,•"¦¦
VENDO - Füicáo 71, |óla','n_u-

cos km rodados, Trata»LAv.
Brás de Pina, II - lo|a - Sába-
do ali 12 horai^ '•"•'

VÒIKSWAOEN 
'.ÚSCib 

.*r*"*"".
Branco lolus c/radlo estado'da
zero. Fac. 36m c/peq. inlr.

_Bojr_ão^ d^Meaqu[lfl_205 B.1-"^'-*
VÓÍksWÃÓEN «1 - T^di^íévT

sado, est. de novo. Faclllfo,
troco por Kombi, R. Tavifei
Ferreira, 58 tal, 261^3069¦^¦^.• ¦"

VOLKS - Compro à
vista — Pago o melhor
preço e na hora.;,':'..
Uruguai, 234-A (Hen-
per Automóveis). 

'jT^j.

258-0551. Todos -os
dias.

VARIANT 1973 - Okm. Com
todas as garantias fábrica. Pre-
ço abaixo tabela. Vendo troca
finan. Barão de Mesquita, 131.

VOLKS 70 - Novo apenas 12
mil kms. Único dono. Equi-
pado. Vendo troco financio.
Barüo de Mesquita, 131.

VOIKS 68 - Bem equipado,
novo, arranjo financlam«nto.
nancio 24 meses. Rua Joit Hi-
gino,__2]7; ^>_

VÓlKS 65 - lindo equipado.
A vista 6.800,00 ou a prazo.
Ver tratar Estrada Vicente Cer-
valho, 535. Posto Shell.

VOIKS 71 (FÜSCÃÒ) - 70.-
69 - 68 - 67 - 66 - „Tflt/o>em ótimo est. — Revu. —
Equip. — Trooo - Fac. c/ J2,20O
saldo 24, 30 mei. — Aprovo
crédito na hora — Av. Subur-
bana._2725; ;j=_

VOIKS 61 - Radio capas Utp
ótimo estado 4.600,00. Üroen-
te. Ay. Prado Jr. 308/904. 

"

VOIKS 62 - Ótimo estado. A
visla e a prazo. Ver tratar-J;*-
trada Vicente Ct»velho, 535.
Posto .Shell. '"'

VÒLKS 63 - Boni eltado à nieta
5.950,00. Financio troco tofuclo
imediata. Esl. V. Carvalho,
1233. Dominqo alé 12 h>." ' *

VOIK5 64 — Equip,, moKsr-rtovo
c/ çjarant. Fac. c/ 1.000 enl.
saldo a combinar. R. Barão
Mesquita, 562. ,_-j-*,

VARIANT 70 MOD. 71 -r,.-Em
ótimo est. pneus novos, mec.
100% - Troco, fac. c/enti d.
3.700. saldo 24, 30 mcj,¦ —
Aprovo crédito na hora. Áv.
Suburbana, 2725. '¦___

VOLKS 70 à visla ou até 36
nisses \f ent. e %f fiador troco.
Cd. Bonfim 18 234-5885 eté
I7h.

VOLKSWAGEN 63 ótimo eslado
geral, equipado, motor novo.
Vendo à visfa e facilito.^ua
__afão.de_ Mesquita, n9_ 125."

VOIKSWAGEN 1300 - Okm,
emplacado, seguro total, ab&ixo
tabela. Vendo ou troco menor
valor. R. Barão de Mesquita,
J25._ ZL1
VENDA SEU CARRO -
A Rua Afonso PéHaJ,
71-A, Tijuca. Qualquer
ano ou marca, mesmo
alienado ou p /conser-
to. Pago na hora. Vou
a domicilio — Tel.
254-3586 até 21 horas
- CREFIN-AUTO. --...
VÒLKS 68 eslado Ok. Vendo à

vista ou financiado. Rua Barão
Mc-Quita 125-A.

VARIANT 70 - Mod. 71 cst.
Okm. Troco ou fac. R. Morales
de Los Rios, 10 Maracanã.
Juca's_Cars.

VARIANTE70 Otlmo estado
conservação. Vendo à vista,
troco e facilito 24 ou 30 meses.
R. 24 de Maio, 316 lo|a Q e
332 loia A e B. Tels. 281-0143
« 261-8008.

VOIKSWAGEN j 1 600 - 69_ -
4 portas, em perftito «stado,
cl 2 500 de antr. Acaito tro-
ca p/ taxi — Daddy Vaiculoi
— Av. Brás da Pina, 860-A.

'(C

VARIANT 70 - Equipada, estado
geral impecável, único dono,
carro *te fino trato. Vendo, tro-
co e financio com pequena en*
trada, restante até 3o meses,
crédito imediato. Av. Ministro
Edgard Romero, 576 — Madu*
reira.

VOLKS 1961 - Equip. ótimo es-
tado da conservação, ióia.
Vendo. Tr. Rua Açaré n9 17.

VOlKS 66 - CrS 7.200,00 à vis-
ta equipado. R. Santo Afonso,
55/301. Tel. 254-3950 - José
Carlos.

VOLKS 68 — Supernovo, c/rá-
dio, pneus novos ciniurados,
nunca bateu, branco-lótus.
2.000,00 ent. 400,00 p/mês. R.
Visc. Abaelé, 87. 268-4388. Fac.
entr. p/Dezembro.

VOLKS 66 — Vendo hoje urgen-
te Est. do Galeão 2335 c/101.

VOIKSWAGEN 64 - Reformado
tratar à Rua Senador Nabuco
134 Vila Isabel urgente CrS
6 300,00. Tel. 268-8198.

VENDE-SE Fuscão laranja c/freio
a disco mod. 71 19 000 Km.

Jtabaiana 226.503 Tel. 268-0497-
VOLKS 70 - Particular vendo

somente à vista, ótimo estado
geral. Prudente Morais, 564.

VOLKSWAGEN 68 - Verde claro
bom estado 8 500,00 Figueiredo
MagalhSes 164/401.

VOLKS 68 em ótimo estado com
acessórios. Ver Rua Grajaú nP

_255 tel. 238-7984,
VÃRIÀNT 1971 - Trocemos

por SD 66 ou 67. Saldo em
36 meses sem avalista. Tratar
na Av. Mem da Sá, «q. dt
Inválidos com o Sr. Wilson
ou Sr. Wagner — Tel.: 
222-9553.

VW 68 — Estado novo transfiro
cont. com 6.000,00. Faltam
10x333,00. Barroso '- 246-7572.

VOLKS 63 — Vendo excepcional
só para particular. Rua Henry
Ford, 107-F. Sr. Campos.

VOIKS 69 E 67 - Olimo estado
equip. REATA vende c/gar. 3
m. à visla ou fine. c/2.500
saldo até 30 m. Barão de Mes-
quita n?H6 - Tel. 234-5197.

VARIANT 70 - Equipado mode.
lo 71, 464,00 mensal. Rua Had-
dock Lobo, 437 — Tel.
234-8535.

VOlKS 1 300 - 1969 - Verde
ou vermelho, equipado exce-
lente estado — Vende-se, troca
ou financia — pequena entrada
saldo até 36 meses - TIANA'

-___- Av. 28 de_Sctembrg,, 86.

VOLKS 68 À 70 s/ en-
trada prest. 487,20 Va-
riant 70 a 72 s/ ent.
prest. 699,00 Fuscão
70 a 72 s/ ent. prest.
649,60 diversas cores
equip. c/ garantia te-
mos TL Corcel e Okm.
Devolvo dinheiro n a
troca. Aberto até 20hs.
R. Da. Mariana 91-B
próx. esq. c/ Vol. Pá-
tria 2 4 6-8616 NOR-
CAR.
VOÍKS 7Í"* 7Õ~ 69, 68, 67 . 64

— Todos revis. sujeitos a qual-
quer prova. Vendo a vista, tro-
co c facü. s/fiador 24 ou 30
meses. R. 24 de Maio, 316 loja
Q e 332 loia A e B. Tels.
281-0143 e 261-8008,

VARIANTE 71 - Modelo 72 -
superequipado carro para pes-
toa bem sucedida na vida, tro.
co ou facilito c/ peq. entr. tal-
do 36m. Estr. Vicentt ó_ Car*
velho, 1438,

VOLKS 69 - Olimo eslado -
banco inteiriço, todo 100% -
cor branco-lótus — 10.-100 -
Av. 28 de Setembro, 5 — Gara-
gem.

VOLKS 67 — Vendo motivo carro
novo mas arranjo financiai.' Rua
São Cristóvão, 772. Tel. . . .
248-3237.

VOLKS 64 — Em ótimo esledo,
Fac. 1.6C0 ent. Troco por íCom-
bi, Aero, Rural. Est. Barro Ver-
melho, 931. T. 390-7174.

VOIKS 67 - Olimo estado .leia;
ria, forraçSo, mecânica 10Q%.
24 . 30 mes. R. Uruguai, 248
238-5128. ,*;-..

VOLKSWAGEN 69 - Jóia brtn.
co, lotus ótimo estado ger*l.
Fac. até 36m. c/peq. entr. Av.

_28 de Setembro, 167. _•_
VOLKS 66 - 7.800,00. Av. Julio

Furtado, 201 epto. 101 fundot. ,
VOLKSWAGEN 67 - Equip. re-

vis. 3a. seria peq. entr. saldo
longo prazo. Av. 2B d* Setem-
bro, 167 - 248-8262. . . i,

VOLKSWAGEN 68-69 - (m-
pecável particular — Bartolo-
meu Mitre, 297 apt. 504 -r ,1*.
blnn. . .

VOLKS 64 — Sempre particular,
bonito, equipado 6.200 aceito
financeira — Carolina Machado,
J718^
VARIANT 70 MOD. 71 - Par"

ticular vende 13.600 ou «nt.
800 p. 620 - Fone 390-4366. •' •

VÓlKS 63 - Vendo barato ou
troco - Av. Assis Brasil, 508
próx. Hotel Maracanã. Caxias.'

VÕIKS 69 - Entr. CrS 500,00;
saldo a combinar — R. Opera-
rio Forles, 23 - Tel. 260-8013:

VOLKS 64 - Entr, Cr$ 1.500,65'
- 24x360,00 - R. Operário
Forles, 23 - Teli 260-8013. 

'

VARIANT MODELO 71 de 4 (a-
róis, azul-claro, novinha. Vendo
è visla 14.500 facilito - Rue
do Riachuelo, 48-A — loja.'

VÕLKS 67 - Impecável, bom
de tudo, bom preço, fin. cçm
crédito aprovado na hora, acei-
to troca. Rua Capitão Ffellx','
mercado, loias 20/21, de frente
(São Cristóvão). ^___

VARIANT 73 Ok • 71 - Pouco
rodada, abaixo da tabela. Fl-
nancio, troco. Solução imediata.
R. Cardoso de Morais, 490.
Ramos. Domingo, até 12 hs.'.'. -

VÕLKS 59 - 62 - 63 -,,ti
— 67 — Revisados c/garantia.
Financio, troco. Solução ímedi-
ata. R. Cardoso do Morais, 490.
Ramos. Domingo, até 12 hs.

VÕLKS 67 - Equipado. Parti-
cular cor gelo ótimo est. Vendo
rápido 7.600 vista. Ver R. Bel-
ford Roxo, 231 apto. 11 qs 

-
ConA. _____________

VOLKS 61 - Modificado .para
71. Vendo, melhor oferta. Ru»
Faleiro n9 166 - Pilares.

VOLKS 61 - Pintura nova -
Bom estado '—¦ lataria perfeita
- 100% CrS 4.500,00 - Aveni-
da 28 de Seiembro, 5 — Gara-
gem\

VOLKSWAGEN 71 - Revisado,
jóia, vendo com ou sem entra-
cia até 36 meses. R. Haddock
Lobo, 437 - T. 234-8535.

VOIKS 64 - Vendo - 5.3~00
ótimo estado. Rua 24 de Maio,
470. Foto_Lino -_9_.u ljlhs^

VW 66 -- Mod. em bom est.
Vendo pela meti., oferta. R.
Aristides Lobo, 225. R. Compri-
do.

VOÍKSWAGEN 66 
"- 

Modelinho
CrS 8 300. Rua Sanla Luiia,
384 casa 2 - Depois das 13
horas. 

VÒÍKS 60 - Jóia Pça. Mana*-
gua. 5-A, B. Ribeiro urgente;

VÕÍKS""."*--""Vendo! est." no.
vo à vista hoje, mot. carro
novo. R. Cons. Zcnha, 27/304
Tijuca.

VENDE-SE volks 62 6tinto et.
tado. R. José Hloino, 373.
Porteiro — Tijuca. _____

VOÍKS 6S - Usico dono, eqòlp.
em ótimo estado, facil-to c/
pequena entrada. R. Arnaldo
Quintela, 71. Botafogo.
-4óil 1516.

VOLKS 68 - Único dono, beo»,
tcdo original, nunca ^]SH^
c/32.000 kls. autênticos. Troco
p/VW mais astigo ou fac. ,.a.t$
30 mases. Gen. Polidoro, 288
- "NASA" - 246-068. -n'^

VÕÍKS 67. 68, 69 • 70 - Rov.
e c/gar. Fin. em até 30 m. cl_
ou s/ent. PHIIADELPHO 

~A\J-

TOMOVEIS. R. S. Clemente,,
45'A.

VOIKS 65 - 66 - 69 - Cetxn
excelentes, troco, financi, €d-
gar Romero, 364-F. 390-JI4B0.
Madureira. oo

VARIANT 71 Único dono,

VOIKS 68-8 400 a vista ou
troco mais antigo. Rua Capitão
Sampaio, 104 Del Castilho.

VOLKS 61 - Super equipado,
motor novo vale a pena ver
Rua Roquote Pinto, 35/401 -
Urca.

azul-pavão, pouco uso, sempre
revisada, ótima aparência. Tfo-
co p/VW mais antigo ou.fet.
até 30 meses. Rua Gen. Polido-
ro, 2B8 - "NASA" - T«li
246-0068^ .-I <v.

VOLKS 66 - Modelinho, único
dono, verde, todo originei,
pouco uso, equipado, miroar
bateu, excelente estado. Ttoco
jj/VW mais antigo ou fac- até
30 meses. Rua Gen. Polidíco,
288 - "NASA" - T.oli
24^0068; __,

VÓLKS 70 — Estado novo, equi-
pado. Ent. 3.200, ./30m.vjAo.
troca. Lavradio, 200. t/M-
242-0201. Auloniac.

VOLKS 63 — Branco equip. moc,
100% à vista ou financ. sáb.
e 2a.-leira. Rua 6, 373. Telef.
390-5518. Dom. Rua 3, cl
259 _390-6983_ Coelho Nela

VÕÍKS 1*966*" Modelinho,
55.0COks. reais, <*. ntrfda Cr$
5.000,00, presl. de 347,00. R.
Crmandadof Pinto, 415, térreo.

VENDO Corcel coupé luxo 1971,
pouco rodado. Tratar Rua Jorqe
Rudqo, 60/303.

VÕÍKS 69* - Carro de médico
desde novo pouco uso, troco
e fac. até 30 meses. R. Turf
Club, 12-D. Maracanã. 228-2083. J

VOLKS USADOS - 64,
65, 66, 67, 68, 69, 76
e 71. Equipados e re.yi-
sados. Financiamos em
até 40 meses. COAAVE»
PE — Revendedor Au-
torizado Volkswagen.
Rua Uruguai, 319-^T.rv
jucá. Telefone
268-0712. Plantão ^è.
vendas: sábados alé às
17hs. domingos até<às
14hs. e dias úteis até
às 21 hs. ' (C
VOLKS 1966 - Mod, equipado.

A toda provn iroco fac,'' e/
1.000 enl. 24 x 436,00. .Av.
Suburbana 47S4.

¦mi; mim
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VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, sábado, 16-9-72 - 19
VfNDI-S- - Ch»vrol.t 51. Rui
Oustivo Augusto dt R«cnde,
.4V\ Bloco IV an. 304. I.

I Coy«rna<lor,
VOlKS 67 - Vendo urgsnt»,

perfeito estado «/ batida. Preto
7.250,00 ao primeiro - Rua

. B«nedilo Hipólito, n9 8._____*_ Et)u|p4()o - —
dirprov*. Troco e fac. c/2.000

--•/ 24 x 465,00 Av. Suburbana,
4754.

VOlKS 43, «4, 63 - Todos re-
vvtado» em ótimo eit, Fin.
c 'iüO ou i ent. Sio Francisco
Xavier 189. Tol. 254-0647.

VOLKS 41 - Todo revisado, em
.. ótimo «st. Fin. c/500 ou s/ent," SJo Francisco X«vl«r, 189. T»l,
¦25H-0647.

VÓiKSVWAÕEN Í!Í6* - Modeli-
nho). V« do a vista carro novo

..tratir. Rua Afonso Pena, 66— A
Cl Sr, Cotta.

VOLKS 1600, A portos,'$9, à visto 9.000,00.
Ver Av. Anibol Bené-
voíb, 315, o partir de
ío. feiro, (C
VOIKS 4 PORTAS 6* - Unico

deno, particular, novo tm fo-'In*,* So à vista. Av. Amaro
Cavalcante, 511. Meier. Depois
da» 13h.

VOIKS 41, 63, 64. Todo. tm
. ólimo estado • rtvizados vend.

troc. fac. com poqutna entra*
da .— R. Álvaro de Miranda,
39 lgo. Pilarei - Ttl
249.6569;

VARÍANT - Unico dono. Bom
pr.co - Av. Atlântica n9 1424

Praça lido - T. 237-1111.
Troto • facilito. 

VARIANT 70 - Branca. Otlmo
•stado. Dou garantia à vista
ou financiado — Av. Subúrbio

•na, 7 570.

VOLKS 72 - Fuscão
,1.500 zero Km. Pronto
çntrega. Todos as co-
res. 4% de desconto.
Agencio Leblon. A v .
Bartolomeu Mitre, 613.
VARIANT .1971 cor/liul 100%

ravísada c/ garantia d* 3 mil
km • 2 rtviiõts gritit finan*
tiarno. dt 6 a 36 meses tugtt.
T3o entrada 1 500,00 t 30 x
680,00 i vista 14 800,00 tttn-
demo. até 20h sibadt ttt 10
h. R. S. Cl.rn.ntt 92, - Ttl.
246-3773 - Ag. Grand.n.

VARIANT 70 branca - Variant
70 varda - Volkswagan 65,
çjrtnal - Volkswajjen 65, vir-
d* - Variant 70, aiul - Av.

. 5 ubu rbana 7570.
VÕLM 67 - Ótimo estado 1 500

ent. e 394 mensais. Aceito tro-
ca >.-\ v. Bartolomeu Mitre 620-fC

VÕÍkS 68"- Ótimo estado 1 000
ent. e 464 mensais. Aceito tro-

-fvAv. Bartolomeu Mitre 620.
VÕÍKS-69 - Excelente estado"3 000 ent. 4Ó4 mensais. AceÍ*o

aceito troca Av. Bartolomeu
Mitre, 620. (Ç

VÕÍtfs 65, 64, 63 - Todoi re-
vjsadol em ótimo est. Rn.
c/500 ou s/ent. SÃão Franciaco•XaVie , 189. Tel. 254-0647-

VOlKS 61 - Todo revisado, tm
-ófimo est, Fin. c/500 ou s/ent.
SÀã -frímeisco Xapier, 189. Tel.~K*f-Q6*i7.

VOlKS 4 PORTAS 69 - Unico
-dono, particular, novo em fo-

lha.. S. ... vista. Av. Amíro
Ceva!ca te, Zil. Meier. Depois
das l^Jh.

VENDE-SÉ - Chevro'el 51. Rua
Gvtfavo Augusto de Rezende,
493 Bloco IV »p. 304. I.
Governador.

VARIÁNTÍ97Õ t 1971 - Diver.
sai corai, Ravlsadoa. Financia*
mos am até 40 meses. COM*
VEPE — Revendedor Autoriia-
do Volkswagan. Rua Uruguai,
3f9' - Tiiuca. Ttl.: 268.0712.
Plantio do vendas: sábado atá
aa 17 hs., domingos ató as 14
hi. • dia* úteis otó aa 21 hs.
_*>l  (Ç
VOIKSWAGEN 62 - 63 - 64 .

65 * 66 - 69 — Equipados todos
revisado*., estado geral impeça"-
vei.. Vendo, iroco e finènc-o
díê 36 meses, crédilo imediato.
Av. Ministro Edgard f-omero,
576 — Madureira.

VOIQSWAGE 1966 - (modeli-
nho). Ve do a vista carro novo
tratar. Rua Alonso Pena, 66-A
C/-Sr. Costa.

VOIKS 67/69 - Todo original
u.iico dono. Troco financ. até
36rn. 266-1305. (C

VÕLKS 64 - Estado de 0 Km.
Unico dono à vista 6 600 todo
equip. n/bateu. Rua Paissandu,
104. esq. M. Abrantes. (C

VARIANT 70 verdí ótimo estado
particular. Vende motivo via-
sem. 266-6279. (C

VOIKS 67 - Unico dono excel.
estado equip. fac. c/au sem
entr. bom preço à vista. Rua
Pcrssendu, 104 esq. M. Abran-
tes. |C

V|ÃÍiTaNT 71-4 faróis único
dono equip. estado ed nova
bom preço à vista ou fac.
c/ou som entr. Rua Paissandu,
104 esg, M. Abrantes. (C

VOIKS 65 - lindcTíarro. Éqüip.
fac. -I 1.000,00 rest. 24 x
399,00. Av. Suburban» 4704 -
Ci chambi.

VW 49 — Excep. á viste troco
f-c. 3.000 s/36 ms. R. Mariz
«"Barros 554. TRÓIA. Telefone
234.7240.

VOLKSWAGEN 72 -
Zero Km — Todo linha
Volkswagen 72, encon-
tra-se na BENAUTO.
Fuscão 1 300, Variant,
TL/K-Ghia TC e Kombi.
Einanciamenot em até
36' meses c/ou s /
entrada e o menor taxa
dòtímercado. A maior
a va I i oç ã o pelo s/
Veiculo usado. BE-
NAUTO S/A. Rev. Aut.
Volkswagen. R. Pref.
Olímpio de Melo,
1735. Tels: 228-6971 e
204-3117. Plantão sá-
bado e domingo, até às
14,00 hs. (Ç
VOIKJ 6* - Tipo Standard, pou.

oo_ rodado, 100% de tudo,
vendo urgente com 1.000 mil
de entr. Saldo a longo prazo.
Rua Conselheiro Galvão, 998.

inaugura
CTMTl•>§

OhGVfotet
NÓS SOMOS A MELHOR OFERTA PORQUE:

m
DISTRIBUIDORA GUANABARINA DE VEÍCULOS S.A
Av. Broill^ 15.186
Aderia até òs 20 horat - Tel.: 391-0720
Sábados ¦ Domingos alé às 13 horas, _*j,tfA

^00Ê*

Temos a menor taxa (56 em 24 meses).
Pagamos melhor por seu carro usado.
Manutenção feita de acordo com a Tabela de Tempo GM.
Venha por último e comprove.

Ji
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VOIKS «1 - Cor azul. capa,
rádio pneu* novo* a qualquer
prova, Só á vista. R. Barío
da Bom Retiro, n9 10S0-B. Com
JSr._Pajyftn. _
VÒIKS 42 él «5 47" 71 • TL7Í

com várias corei, todot bom
facllltndoi. Av. Democrático!
n9 696,

VOIKSWÀOÍN ZERO KM -
Vendo toda linha abaixo tabe*
Ia, açoito carro utado como en*
trada. Hoio atá as Mh». Sr.
Monteiro. Tel. 395-0183.

VOIKS U/61 - Troca-se por
Gordini, Aero ou DKW e fac.
ató 24 mesei, Rlgueiraa Uma,
8_esa. 34 d* Maio.

VOIKS 4! - Olimo õit-dí.
equipado, » vista ou financio,
c/poq. entrada. Av. Suburbana
2970.

VOLKS 70 - Vermelho, equip.
ridio, etc. Vondo à víita ou
peq. entr., real. financ. até 36
meies. R. Marquôs de Abran-
tes, 178-C.

VOÍKS 49-4 portas, esp. est.
Vdo., troco ou facilito em alé
30 mesei., R. Dois de Maio,
661.; Jacaré.

VÕLKS 1743 - Grenat. Rodas
luriuJaa, capas, ridio etc. Von-
do ou troco. R. Doía de Maio,
661. Jacaré.

VARIANT 70 - Em ótimo ei-
tado, troco ou facilito. R. Gon-
zago Bastos, 411/103. - Tel.
264-8556.

Alfa-Car
Rua Almirante Cochrane, 173
Tels.: 234-1277 - 254-4923

MARCA

RURAL
VARIANT
GALAXIE
JK
JK
JK
VOLKSWAGEN
CHARGER-LS
BELCAR

ANO PRESTAÇÕES
70 439,00
70 439,00
68 439,00
68 439,00
69 439,00
70 439,00
69 439,00
71 877,80
64 120,00

(C

VOLKS 5» - Vendo 4 mil ou
troco por 64, 68. Paqo dif. R.
Ca.:ais, 204, Penha - Tel.
Í80-2521, nt 13 hs. í-ábado
domingo. 

VOIKS $4 — Superequipado —
Tal» larga - V. F. 1. Vendo
a vista oo estudo financiem*.!.*
To. Rua Manuel Fo.itenele, 55-C.
T«__. ____?*?_

VOLKS 1944 - Equipado _ to-
da prov* troco e fac. c/1.300
de entrada e 24 x 310,00 -
Av. Suburbana 4754.

VOLKS:43 - Mac:a toda pro-
va. Fac. c/800,00 ent. rest. 24
x 347,00. Av. Suburbana, . .
J704.
VÓLKS 1942 -' Azul. Equip. _

vista ou finan. com 1.500 ent.
rest. 24 x 243 - Sua Aiorvio
Ferreira. 196 tel. 22943650.

VÕLKS 41 - Equip. Talas. Fac.
1.000,00 ent. rest. 24xí65,00.
Av. Suburbõna 4707. Cacham-
bi.

VOLKS 71 — Totalmente equipa-
do — Vendo À vista ou estudo
financiamento. Rua Manuel
Fontenele, 55-C - 230-3262.

VW 47~- 312,00 mensais -
comprove — Não tem parcíiaEquipado — Entrego hoieTroco. Tecnovenda, Èsir. G_-
leão 2789.

VW 48 - 343,00 mensais -
comprove — Não tem parcela— Supenequipado — Provo nota
fiscal única done — Entrego
hore — Troco. Tecnovencia,
Estr. Galeão 2789.

VOlKS 59 - Alemão oriqinal
equipado preço único 3.600
parece 70. Tratar Dominqcs
Ferreira, 214 fundos na gerage.
Cop.

Trocamos seu carro
usado por uma entrada

no Dodge ______
E você só começa a pagarem 73.

. >_ :>.'.,**¦¦' i;

Dessa ve_: a Coii.°icíhI Marítima foi longe demais. Está trocando 
^\

seu carro usado, de qualquei marca e ano. por uma entrada no 1
novo Dodge SE. Você escolhe a cor e a entrega é imediata.
Náo satisieila eiji oferecer uma vantagem dessa, ainda esta dando
ate 40 meses para você p3gar seu Dodge SE. um carro com
198 HP, veloz, jovem, esportivo e de linhas modernas. Aproveite.
Você pode tirar partido dessa oferta sem precisar passar dos 30.
O SE custa Cr$ 29,709,00. ,

COMERCIAL MARÍTIMA
Rèvendc-çr Àu'^^¦_úk,^*_i_'z]

VOLKS 65 - Unico dono - Es- I
tado de novo — Rua Apoio, <
56 — Pavuna.

VOLKS 65 - Excelente aslado.
Fin. c/1.200 - Aceito troca
sábado e domingo. Rue 24 de
Maio - Tal. 261-9530.

VÒÍKS 1947 - C/rídio, único
dono. Volks 1966 - c/rádio
im.-uí novos. P, 6.200 hoje.
Av. Bris de Pina, 737. Penha,

VOLKS 48 - Vendo por precisar
de dinheiro, Financio ou troco
por 63/66. A v'sía tenho preço
para revenda. G-rro bem bon!-
to e barato. Rua Sanriago, 215
- Penha. Tei. 260-8383.

VOlKS 44 a 66 - Equipado.
Estado impecável. A vista, tro-
co, facilito. R. S5o Fc? Xavier,
19 até 18 hs. _

VÒÍKS 44 - O~rid;o ;apai
pneus novos — òtlmo estado.
Rua Muniz Arquarcne, 224 —
Iraji.

VOLKS 45 — Lat. pint. mecânica
boa Imposto paqo 5.6C0. R.
Buihões Marcial, 815 - V. Ge-

VOlKS 6» - Excelitite, linancio
direto c/ont. 3 000 e 30x364.
Ver R. São Clemente, 130.

VÕÍKS 
"70"- 

71 - C/~Í5 mil
kms. sup. novo. Crédito aberto
na hora, entrego carro m/ dia,
ent. 2.500 c 480 mens. ou sem
entrada c/ vários planos. Vet
R. São Clemente, 130. Tratat
R. Alonso Pena, 71-A. Tel.
226-3534 - CREFIN-AUTO.

VOÍKS 45
mensais,

- Vendo CrS 306,00
Pequena entrada.

Aceito troca. Rua Ibituruna, 24

VENDO Fusca 65 em pe7feitõ
estado, ver e tratar a Rua Fran-

i -c,sco ^QÉnio 228 5r._EI.__.o.
I VARIANT 72 -. Branco ; iofui

12COO Km equip. ã visia ou¦ 31x846,00 s ent. Variant 70
Bzill diamante a vista ou

I 31.681,00 s/ent. Mariz a Barros
116.

VOlKS 43 - Motor Puma - Ro-
da magn. e outro smpiei.
Vendo — troco — facilito. Av.
Brás do Pisa. 425-B-C.

VOLKS — Revisados a venda,
sem fiador. 61 — 60 — 62 —
64 - 67 ti 1.000 «ntrada res-
tanto a combnar. Rua leopcl-
d'na Rego, 927 - Penha.

VÒIKS 64 « 45 - Ém ótimo es"
tado, vendo. Ver Rua Sôbauna,

_n° fo.„~ Bonsucesio.
VOIKS 1963 - Novo, 56.CCÕ

km. Vendo à vista, nt, viagem.
Campos da Par, 174. Sr. Gui-
iherme (Rio Comprido).

VOIKS 44 - Verde equip. rev. >.
c/gar. fac. c, 1.500 saldo até ;30 in. fi. Humaitá, 63. Tel. !
_246J9700.

VOLKS 69 - Cerela - Equip, júnico dono, rev. c/qar. fac, |c/2.500 saldo até 36 m. R. Hu- I
maitá, 68.. Tol. 246-9700,

VOÍKS 4 PORTAS 69 - Untco
dono. Estado ce novo, à vista i
ou financiado. Figueiredo»
Magalhães, 598, Garaaam.

VOIKS 70 - Ceríia. único jdono, equip. rev. c/gar. fac. jc/2.800. enl. saido até 36 m.
ou s/ent. até 31 m. R. Humaitá,
68. Tel. 246-9700.

VOlKS 64 - Verde equip. rev. I
c/gar. fac. c/1.000 saldo õté I
30 rn. R. Hum-itá, 68. Tel.
246-9700.

VÒÍKSWAGEN 70 a 71 - TÕ- I
dos azul-diamante — Facilito cl
aceito troca. R. Souia Berros, !

! _\ T È______? Novo.
VÒLKS 6~9 - 100% :TãÕM/ÕÒ íou a combinar e DKW 65

4.000,00 d vista. Pca. N. S. I
Nazaré, 2Q-B. Anchieta.

NINA VfICULOSÍA Kl AIS NOVA
AGlNCIA DA ZONA NORTE

vila da penha
Av. Meriti, 1340- loja Be C - tel:391-4834

NÃO COMPRE NEM TROQUE SEU CARRO SEM
VISITAR A NINA VEÍCULOS.

VENDO URGENTE - Fuscão 71.
Axul-d.amantc, Av. Cipriano
Barata n? 165. Parque Anchieie.
jGB.
VOLKS 1960 - Bem equipado"

a toda prova. Vdo. barato. Tm-
tar à Rua Agariba, 79 c/7. Cine
Santa -Alice.

VÒÍKS 69 - 64 - VcndísTTê"
Io preço 9.500 e 5.700. Ver R.
Alexandre Calara, 24ó.

VÒÍKSWAGEN 66 - Tintura,
motor bom, a vista 6.8C0,CQ
ou ent. 2.000,00 e 24x317. R.
Diee Cruz 335.

pum -^11 -J-aT^-fc i___¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Venha conhecer a nossa linha de
veicules usados.

Os 0K lambem.
O pagamento é
conversa prá de-

pois.
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VOIKS 67 • 63 - 69 - Revis.
e equip. fac. c/700 entr. s/até
36 meses. Troco. Mariz e Bar.
ros, 665. 228-3422.

VOIKS 66 — Equipado, mec.
lat. pint. q. prova a vista faci-
Uto c/300 p/mêl ac. c/crédito.
São Miguel 675/301. 238-6851.

VOIKS 69 - Estado do novo,
vale a pene ver c comparar
à vista ou troco e fac. are
sem entrada. Rua Conde Bon-
fim, 867. Tel. 258-0204.

VOIKS 68 - Azul, equipado
ótimo carro vendo à vista ou
'roço, fac. c/pequena ent. R.
S. Francisco Xavier, 3 2 1.
234-3780._

VÒIKS" 49

VOlKS 69 — S/novo, equip. rá.
dio, neui Ok etc. — Entr.
2.000,00, rest. financ. até 36
meses. R. Marquês de Abran-
tes, 178-C.

VOLKS USADO - Re-
vis. ou Okm, abaixo ta-
bela é na LEVI-CAR.
Fin. 36 ms. s/ent. s/
fiador solução 2 4 h s .
Aceito troca até carro
alienado e cartão de
crédito. 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71,
Variant, TC, TL, Kombi,
C o mpro. Voluntários
da Pátria, 150-G. Tel.
266-5729 até 2 0hs.
Plantão sáb. dom. LE-
VI-CAR.
VOÍKS 

"COMPRO 
- Àí.~p7«í.

sando reparos ou alienado —
60 até S 100, 61 até S 700, 62
até 6 000, 63 até 6 500, 64
até 7 000, 65 alé 7 400, 66 alé

100, 67 alé 8 600, 68 até
700, 69 alé 10 300, 70 até

11 SOO. Rupa Maria Amélia 67
casa. Tijuca. Tal, 238.3891.

VERANEIO 70, 71, 72 - Equip.
rev. finan. até 36 meses, aber.
até 20h. MARREQUINHO VEI-
CULO. R. Leopoldin* Rego,
212.

erde ótimo est. tr.
ou finan. 2.500 ent. s/30 m.
menor taxa. Rua 2-í de M:.io
364. - 261-080.1.

VW 68 - lindo,
| lac. 2.900, s/30
| c Barros, 554.
| 234-7240;

VOlKS 6ó — Espetacular. Equip
i pequena eni. saldo até 30n.

R. Uruguai, 397 - Telelon.
I 263-8214.  ______________

VENDOi ÒÜ TROCO - Fusca 701 VOIKS Í96Õ" - Vendo parece
por Kombi 70/71, a*é 12h=., j ô-í porque modifiquei, equipa-
particular — Rua Figueira de do, 4.350. P*. Gal. Espirito San-
Melo, 261. to Cardoso 326. _

Novi-1 VOIKS 65 — Àzul-pavão, todo
lOOíó. equip. fac. c/ 1.00O.C0.
Av. João Ribeiro, 67°.

VOLKS 66, branco, duvido en-
contrar melhor, passo contr.
4.200 enl. 18 prest. 3^3. Inl.
Tel. 261-0804.

VARIANT MODELO 71
nha, pcuC'-* use, bom preço,
fín., com crédito aprove-do na
hora. Aceito troca. Rua Capitão
Félix. Mercado loias 20/21 de
frente (São Cristóvão).

VOLKSWAGEN 63 -~Máq".'n5vl>~,
i 5.200,00 ou melhor oferta —
j Rua Engenheiro Nazaré, n9 4.2

_____ Abolição.
; VOLKS 64^So um denõ." Eq_V.1 paoo, t-rranio financiar. Aveni-

da Pedro II n? 322 - Sâo
Cristóvão.

' VOLKS 69 — Novo, pouco ro-
j dado, 1 dono, arranjo finai-

ciar. Recebi carro novo. R. S.
luis Gonz-ga, 341 - lei.
22EM177. .__

VEMAGUET JARDINEIRA c /
motor pintura pnt*js estuf.
novos pl m/ oferra. R. Mar-
ouês Sapucai 221 c. 18.

VOLKSWAGEN 68~~Ãzul c/ré.
dio revisado excp. esra-Jo. Fac.
c/peq. entr. s/30 meses. Av.
28 Seiembro 167 - 248-8262,

VOLKS 69 equ;p. qusíquer provi
ot. est. à vista ou fac. 36 ms.
Hei* 9.600.CO -_261j0804. _

VOLKS 63 ótimo eslado todo re-
visado lac. c/1500,00.Saldo 24
meses. Av. Jcão Ribeiro 679.

VOLKS 64 cinza ótimo estado
I fac. c/90C,CO. Av. João Ribeiro
| 679.

; VOLKS 68 bege impecável
! 48.000 Km. à vbta ou fac. . „ ,, .„ _¦„ ,
i c'1800 Av. João Ribeiro 679. | 

VW "¦ «». • *9 c'«d• «"«•
—___..._.-_ n3 hora. rinanc. c/ou sem en-

VOIKS 67 branco 29.000 Km | ,rada 5m atí 36 m_ R. Vol.

VOLKS 67 — Unico dono, pouco
rodado, ridio etc. N u n: a
bateu. A vista ou financ. Rua
Emilia Guimarães n? 12, atrás
Iqjrela Sajete. Catumbi. 

VENDE-SE Ford Ruraí'7l 4x4
em ófimo eslado de conser-
vácuo. Ver e trat, c/ Dona tM-
ri. Telt 266-5019.

VENDO VOIKS 66 - Modelinho
equipado nun:a bateu. R, Bara-
ta Ribeiro, 160/1003,

VW 70 — Vendo quase novo
ótimo estado com equipamen-
tes ver *} tratar. Av. Engenhei-
ro Richard 212 - Grajaú.

VENDO" 
"FUSCA 

1970. bege
somente à vista. Tratar Gabriel
Montalvâe. Rua Silva Teles, 10

_ap._21 i;  
VOLKS 68 pérola novo à vista

10.500 financ. entr. 5.500 e 15
prest. 350,00. Rua Narciso 61
Irajá. Tel. 391.4251 aceito pro-
posta. Sr. Paulo.

VENDO Volks 68 particular c/
rádio super jóia. 8.500. De seg.
a tex. 8 h. às 18 hrs. R. Bue-
nos Aires 21 chaveiro Ar^y.

VOLKS 63 - Rádio, capas, b.
citado. Ven. * trcco 65 ou 66,
vo.to 5 vista — Rua Inácio Aci-
oli, n? 17 - P. Carmo.

ALFA-CAR
Concessionária da FNM

Rua Almirante Cochrane, 173
Tels.: 254-4923 - 234-1277

FNM - 1972
TODAS AS CORES PRONTA ENTREGA

Enlrada somente em DEZEMBRO,
prest. 1.200,00 mensais apenas. Completa
assistência técnica, na melhor oficina da
Guanabara. (C

Compro Volks
Volks 65 7.200 Volks 69 10.300
Volks 66 7.700 Volks 70 11.300
Volks 67 8.300 Volks 1500 13.100
Volks 68 9.300 Variant / TL 14.300

PAGAMOS NA HORA SEM DISCUSSÃO
Diariamente ató 20 horas. Domingos até 12 horas.

VELCAR — Rua Raal Grandeza
n.a 372-A - Tel.: 246-7084

VOIKS 1961>>- Ia. sincronizada,
ridio - 4.200. Ver á Rue lb>-
p'na, 193. .loiro.

Delsul Revendedor Ford
DEPTO. DE CARROS USADOS
S/ ENTRADA ATÉ 36 MESES

Ford Corcel 69 Lx —
Ford Corcel 69 STD — 2 portas e 4 portas
Fuscão 71 — Todas as cores
Volks 67 — Cor bege

EXPOSIÇÃO E VENDA
R. Francisco Otaviano, 41

287-3232 - 287-1855 - Cop.
R. Gal. Polidoro, 81 - 266-1452

Essa é para não deixar
ninguém a pé:

ila seira

p,irt. vende a vista ou fac.,
c/1500. Av. João Ribeiro 666! da Pátria 160-A tel. 246-0357

VW 64 — Bem estado de con-ISMAEL
VOIKS 66 modellnh. lindo car-! servação. 1.500,00 d» entra-

ro. 'A vista, troco financio da e saldo a combinar — R,
e/ 2.000 entr. saldo até 301 24 dc- Maio 903 tel. 261-4175
meses. Sábado e domingo dos] 261-7723.

VOlKS 49/70 - Muito conser
vado, ótimo, sem batida, ven-
do' urgente estudo facilidade
de .DagAmento. Ver Rua Conse-
JEtlro Galvão, 998 (Rocha Mi-
rangia).  ______„„__„

VOLKS 64 MÕl)¥lÒ 47 - Muito
bom com pouco uso, vendo
urgente estudo facilidade. Ver
Rue- Conselheiro Galvão, 998
(Recha Miranda).

VOLKS 43 - Muito bom, con-
3erii_do, equip., vendo urgente
«tudo financiamento. Av. Ge-¦rêrnirlo Dantas, H64.

VÒLKS 44 - Equipado 
'í.iÕÔ'.

IS Bl-s da Cruz, 346-A. Méier.
jrratar na sapataria. 
VÒÍKS 49 - R_dlo a tcca-fltaa,

Hntíé cano todo originai. Troco
ou„lac. c/ 2.000 ent. R. Barão'Visquita, 562.

VOLKS 65, ótimo estado vendo
fro.DD « financio crédito na ho-
rà, Cardoso da Morais, 96V\
TXOO-9283.

VOtKS 42 - Excelente, suic-ito
a prova 5.600 ou 1.500 24
x 310, ¦som fiador. Rua Uranos,
1264. Olaria. Tel. 260-3404.

VÒÍKS 61 - Suieito a" qualquer
preva 9.3M ou 1.500 c 30
x 457. Sem fiador, Rua Uranos

_\_2H - Olaria - Tel. 260-8404.
VÒÍKS 69 - E.pçtac-lã"^ jui-lto

a.jqualquer prova 31 x 502,
sem entrada c j^m fiador, Rua
Uranos 1284 Olaria, lei.

_260-84O4.
VÒÍKS 63/64 - Excelentes, su-

itilM • prova 6.500 ou 1.500
e 2A x 341, iem flfldor. Rua
Uranos, 1284 Olaria - Tol.
260-8404.

VOLKSWAGEN 66, 67, 69, todos
revisa-Jos, ent. 2000,00 saido
combinar. R. Dias da Cruz, 335
G.H. 249-7315.

VARIANT 72 - Troca-se p/
Sedan 1300 70/71, csrá cem
3 meses de uso. Tratar a Rua
24 de Maio, 315 casa 21, no
dommfjo c/ Sr. Mjrjo.

VOIKS 63 - Rev. 
"eqüíp. 

Ent"
1.700 «do. 24 mc-ses. R. P*m
Pamplona, 700 — Tel.
261-4588/ 261-2808 - Trooo/
facilito jacaré.

VOIKS 1969 - Bege - ic-ia -
Cr$ 9.50O, Rua Alonso Perreir..
n9 196 - Eng. Dentro. Tel:
229-0650.

VOLKS 68 - Unico dono, pouco
rodado, jóia. Equipado. R.
Barão Flamengo, 35 garage. Sr.
Francisco.

^KJlIg^^^BB l*j f£l ^w sJBMSfiBMfiBHa ta f^TCI®XJ^M^_H^__________l

1962 Volks S/entrada, ou 1
Aero C/entrada. I

Opala O saldo alé 30 I
1972 Corcel meses. ¦

NINA VEÍCULOS LTDA. [Txft

9 às 16 horas. R. Clarimundo
do Melo n? 523. Pnsto ATLAN-
JIC Piedade. _ ________

_____ I VENDE-SE VOÍKS - FÜscãõ
1971. Tratar Rua Bclivar, 86VOLKSWAGEN MODELINHO -, ,.*,*,

Ano 70 modelo 71 c/rádio 3 garage preto. 13.000
faixas estado de zero km. um VENDO - Jeep V_ W molor 64
sô deno. Facilito.
Mesquita 205-.B

Barão de

VARIANT 71 - Equip. rev. c/
garantia finan. até 40 meses
aber. até 20h. MARREQUINHO
VEICULO. R. lecpoldina Rego,
212.

VOlKS 67 - 68 - Impecáveis,
crédio aberto na hora sem fi-
cho entrego carro m/ dia ou
se>m entrada c/ vários planosaté 36 m. Ver R. São Clemente,
130. Tratar R. Alonso Pena,
71-A. T. 226-3534.

VOlKS 66 - Todo revisado
1.000,00 de entrada saldo até
30 meses troco menor v«lor

Av. Suburbana, 7427.
VOLKS 68 - Militar lTar7s7e'ridõ.

Mec. exc, rád., pneus novo:..
Melhor oferta à vista. Rua
Mc,sor6, 130 ap, 105. Méier.

VÒLKS 61 - Ultima série grenatest. de novo sem podre nunca
bateu. 4.800. Ac. troca. 24 do
Maio, 411. Bat.  

VOLKS 66 em ótimo estado.
Vendo urgente â vista ou 1.500
ent. 360 mensais. Av. Suburba-

_na, 9324.
VÒÍKSWAGEN 62 . 65 . 67

* 69 — Lindas cores, todos
revisados. Vendo, iroco, fnc.
peq. entrada. Av. 5uburbane,
841J.

I VÒLKS 1963 - Sem entrada -
| 1965 - 66 • 67 e 70. Vondo.

Av. Suburbana, 10,033 Loia fiel
Cascadura.

1 VÊNDE-SE um Volki 62 —~PÕí- i
j feito estado, novo, c' 4.000 ;

entr. e 12x279,00. Tr. Rua Ca- i
I pela, 554 — Piedade. Tr. Sr.' 

Waldir. Tel. 229-2972.
VÒÍKS 67 - Equipado, 

"novo 
j8.300 ou 2.000 ent. 24/ j

427,00 - Rua Carolina Mecha- |
do, 1942 - M. Hermes,

VW 59 em bom estado, melhor
olerta. Base 3.200 -- Rua Con-
selhairo Paulino, n° 617 —
Olaria.

VOlKS 64 - Excel, est.equipa.
do lac. c/700 entr. 1/ a combi.
nar. Troco. Mariz e Barros 665.
228-3422^

VÕLKSi" 44 - Vendo 6.800,00
à vista. Facilito. R. Teodoro
da Silva_962.__

VÒÍKS 64 — Vendo aceilo ofer-
Li, muito bom. Rua 24 dc Maio
25. Armando.

VOIKS 61 [-*, ínTèírõrõquipadi",
conservado, ólimo. Fac. som
.ntrada, Haddock lobo_320-B.

VW 59 - Lindo" è~vista 
"trVco

fac. 1750 s/24ms. s/fiador. R.
Marir e Barros 554. TRÓIA.
T. 234-724a_

VW"6_ - Lindo i vista iroco
lac. 2000 s/24rm, ./liador. R.
Mariz e Barros 554. TRÓIA.
T. 234-7240.

MERCADO POP
MAIOR VENDA DE CARROS USADOS DA PARÓQUIA

Sedan 1960 - TJ-5747 - Cr$ 3.500,00 a vista
Sedan 1960 - BB-8970 - CrS 3.800,00
Sedan 1961 - CJ-6058 - Cr$ 4.000,00
Sedan 1961 - BF-3337 - Cr$ 4.000,00
Sedan 1962 - CB-8068 - Cr$ 5.500,00
Sedan 1962 - BH-7740 - Cr$ 5.800,00
Sedan 1963 - BE-3801 - Cr$ 6.300,00
Sedan 1967 - DA-3267 - Cr$ 7.500,00

E muitos outros

POP-CAR VEÍCULOS s/a
Estrada Vicente de Carvalho, 1017 - Tel.-. 391-3300

ic

VW 69 - 4 p. lindo i vista
Iroco fac. 2800 s/36ms. R. Me-
rli e Barros 554. TRÓIA. T.
234-7240.

VÒLKS 63 E 65 - Revisados
e equipados. A vista ou finan-
cio. Rua Dr. Satamini 136, E,
Tijuca ato !5ru.

VW 70 - Lindo à vista troco
lac. 3000 s/36ms. R. Mariz e
Barros. 554. TRÓIA. T,
234-7240.

VOLKS 6} - Vendo-se em ex-
cepcional estado superequipfido
lomenlé à vista A Pres. • Var.
gas, 633. Sr. Pereira na porta-
ria.

VOLKS ¦/ dosp. parcold. ant.
63 - c/ 1.700 - 250 p/ mês
- 65 - c/ 2.000 - 295 o/
mós - 68 - c/ 2.000 - 409
p/ mi» - 69 - d 2.000
-¦ -131 p/ rnôs - Ap'Ov. imedi-
ata. Equipados revisads. Hu*

mailá, 151 - 46-7000.

VOLKS 60 E 62 - Rev. e equip.
Fac. c/500 entr. 5/ a comb.
Troco. Mariz a Barros 665 -
228-3422:__

VÓLKS 67 - Vende-se ou troca
por carro de menor valor. Fone
258-3995.

VÒLKS 1300 MODELO 71 -"
Equipado, pouco uso. Entrada
1.000,00 saldo até 30 meiei
— Av. 5uburbana, 7427 (troco).

VOLKSWAGEN - Anoi 66 67
68 69, supereqtiipados. Bom
preço à vista ou facilito coni
1.000 de entr. Ru» Lino Teixeira
173. Tel. 281-8297 - Luiz.

VOIKS 63 — Excelente õitãdo.
Fin. c/1.200. Aceilo troca. Sá-
bado a domingo. Rua 24 de
Maio, 1. Tal. 261-9530;

VOlKS 60 — Superequipado -
4.800 a vista, aceilo treca, li-
nancio. Sábado e domingo. R.
24 de Maio I. Tol. 261 9530.

VOlKS 67 - 5.500 urgenliisimo,
caixa, motor, lataria, suspensão,
jóia, feto do pintura — Av.
Suburbana, 7846-F. Particular.

VOLKS 
'66"~XzuiAEs1ãdõTmpõ-'

cível c/2 500 ont. saldo a
comb. Tel, 245-5880.

VÒÍKS 65 - Grené. Olimo esta-
do, todo equip. c/2.000 ent.
saldo a comb. Tal. 243-5880,

VOLK5 5S - Alemão - Todo
reformado c/l.500 de ent. sal-
do_a comb^ Tel. 245-5880.

VOLKS 67 - Vendo todo 71 Av.
Itaoca, 1651 - Posto Shell. Tel.
260-7313JSr._D6lioJ

VENDE-SE uma'Skoda 60 - 
"c7$

1 400,00 - Rua Bom Pastor,
508.

VARIANT 70 - Coréia, línlco
dono. Estado 0 km. à vista
ou ent. fl partir de CrS 2 000
— Troco. R. SSo Fc? Xavier,
19 ató I8hi.

VOlKS 1969 - Unico dono a
toda prova troco e f:c. c.
2 000 de ent. e 24x533,03 Av.
Suburbana 4754. j__

VOÍKS 67/68/69 - Entrada faet-
litòda. Prestações suaves. O es-
tado dos auto; venha ver. Rua
Haddock lobo, 347 B 248-1192
Ag. Imperial.

VOIKS 61 - Sincron. c/radio
capas, ófimo de mec. lat. pini.
etc. Melhor of. à visla. Troco
ou fácili José jigino, 107/-

VÒLKS~Í971 - 1 3t>0 novo apõ-
nai 22 mil kmi. único dono
equip. Vendo troco financio.
Barão de Meíguita,_j31.

VÕÍKS67-- Ultima lerie to-
do novo, unico dono. Vendo
motivo carro novo. Rua Anto-
nio Basilio, 483/301 - Tijuca.

VOIKSWAGEN FUSCÃO 71 
~-

18000Kmi. equipado, estado de
zero km. Fac. até 36 m. Av.
28 de Setembro. 167 —
248-8262,

VOLKSWAGEN 69 - Azul ou
vermelho, equipado e revisa-
dos. Fac. em 36m. c/peq. entr.
Br.râo de Mesquita, 205-B.

VOLKSWAGEN 70 - Equipado
o revisado. Pikj. entr. saldo atá
36 m. branco lotus. R. Barão
de Mesquita, 205-B.

VOLKSWAGEN 67 - Ultima sé-
rio revisados e equipados cor
» escolher. Cr$ 1.900,00 entra-
da parcelada s/ 24m. Barão de
Mesquita, 205-B.

VOLKS 67 - Mullo bom. Tratar
tel: 23.US50.

VÕLKS 64 - Jóia, ót. estado,
motor cromado, q. tcst«, peq.
ent. 24x315,00. Pca. Avai, 8
bl. "C" ap. 304 — Cachambi.

VOÍKS 4 portas 1970 mod. 7?,
4 faróis, 11 mil kms. único
dono vendo, troco, fin-enc. R.
Carlos Vasconcelos, 116 ap.
103. Tiiuca.

VARIANT 70 linda o vista, tro-
co, fac, 4.200 s,30rns. R. Matiz
e Barroí, 554. TRÓIA. T.',134-7240.

VOLKS 62 - Máquina nova -
CrS 3.800. D.K.W. 63 ~ Ótimo
estado - Crt 3.200. AERO 62
-- Susp. J. Ferreiro — Cr$
3.100. Estr. Vicente da Carva-
lho n9 1.-215.

VOlKS TI 71 bege, rádio, bem
consorvado, único dono, n/tom
um arranhão, pouco uso. A

, vista ou _ prazo. Av. B. Pina,
337- - Penba.

VOlKS 69 4 .. exc. ettado do
conservação, pari. Ve^do —
Troco — Fac. Av. Brás de Pina,
4-25-B.

VOLKS 66 - Eslado de novo.
7.300,00. Ver Av. P. Vargai,
2683 - Waldemar.

VW 71 - Exc. est." de com.
único dono jóia, à vista troco
fácil, c/3.000 s/30 mi. R. Mariz
e Barroí, 963. T. 254-4204,

VW 69 - Equip. pneus cinl.
novos, aceito teste mec. à viva
troco lacll. c/3.000 i/30 nt.
R. Mariz e Barroí, 963. T.
JS^OjL
VARIANT 70/71 - Vendo eni

porfeilo estado um único dono.
Ver e Iratar na P. Pereira Nu.
nei 158. Tel. 264-6106.

novo CrS 6.000,00 -aceilo pro
posta — Rua Uuro Muller

_bi__\005 entro 11 e 14 hs.
VOLKS - Pg. rw hora 62

6.000 - 63 6.500 - 64 7.000
- 65 7.500 - 66 8.100 -
67 8.5CO - 68 9.700 - 69
10.200 - 70 11.200, TI Variant,
FuicSo e Corcel. R. Gen. Pcll-
doro 185. T. 246-5723 - POLI-
DORO AUTOMÓVEIS;

VOLKSWAGEN 67 - Or:mo oi-
tado mecânica 100%. Preco de
ocasião 7.200,00. Rua Paissan
du, 59 apt9 404 ~ Flamengo.
F-n» 265-2499.

VÕlKS* 68 - Prep. adapto, o/
fuscão, M. I6C0, C, 2 cab.
30, r. manganês, aro 13 pn.
espec. c. giro. amper. temp,
óleo vdo. -Viemão. r. Biaupu-ikl
FM, console, vol. sep. bíodo.
12 mil à vista. Ver Vol. Palria
135 garege. ^_

VOLKS 69 equipado, ridio, c*-
pas, lat. particular vende bara-
to urgente. Rua Depuiado Soa-
res Filho 447 Tiiuca.

VOLKS 66 - Vendo-se 6.0C0
à vista. Rua Conde Bcnfim.
_6lj>._
VOIKS 70 - Vendo Crí 489.C0

mensais. Pequena Entr.,da. Rua
Ibituruna, 24. Garagem. Aceito
troca.

VOIKS 64 - Vende-se 5.500,00.
R. Pereira Nunes, 85 BORRA-
_CHEJRO.
VÒÍKSWAGEN 62 A
72 e todo carro nacio-
nal c/financiamento em
24 e 30 meses. Venha
buscar o dinheiro e
compre o carro do seu
vizinho, amigo ou on-
de quiser pelo preço
de à viste. Até sem fia-
dor solução no dia. 54
para cada 1 000,00 -
Av. Rio Branco, 185,
sala 214 - Ed. Mar-
quês do Herval. 
VOLKS:62 Inteiro.; Rua Porl. La.

cô, 1*12 — Rumos.
VÕLKS 67 - Ultima série, novo

e equipado — Vendo com
1.500 de entrada o 33x432,00
- Yvono - 222-0274.

VARIANT 71 c«re|a 26.000Km
um só dono. Rua Visconde de
Cruzoiro, 118. __—__.

VOÍKS 65 4 mil ent. Ver Largo
da Penha de 7 ài 12 horas.

VOLKS 65 várias corei, rev. gar.
3m. Reata vende a vista ou fin.
c/pequena entrada. Barão de
Meiquita n9 116 - Telt
234-5197.

VARIANT 72 - Financi-
a m e n t o extra-rápido
em até 31 prestações
sem entrada. Revisado
com garantia. Ótimo
estado de conservação.
Chindler Adler -
Amendoeira. Rua Mena
Barreto, 161. Rua Ge-
neral Polidoro, 3 16.
Tel.: 246-8169. (C

VOLKS 71 - Azul-pavão, 1 500,
um deno, 24 mil kms. Tel.
226-8738 (apói 13h).

VOLKS- 1600 - 4 portai, ver"
de, «xcelenta estado, equipa-
do, com ridio, bom preço à
vltta. Até 14 hi. Rua Senador
Verfjueiro^ 172. (C

VOIKSWAGEN 64 - Sedan, óti-
mo estado, 31 meses s/entrada
ou peq. ent. s/fiador. Av, Ma-
rochal Rondon, 539. Telefone
281-1922 até 21 horas. (C

VARIANT 1970 - Revisado 31
meses s/entrada ou peq. ent.
s/fiador. Av. Marechal Rondon,
539 e TI. 281-1922 ató àl 21
h oras. __(C

VÒLKS 69 4 
"porta, 

fora c!e
sórii- 38 mil Km reais novo
mcsMio 14 000,00 à visto l-oco
financio. Edgar Romero 36-í
F-390-1490 Madureira.

VARIANT - 70 - Verde nova
enl. CrS 2.500, saldo financ.
até 36 mesas. Av. Monsenhor
Félix. 783-A.

VOIKS" - 6~4/67/69 - Ent. CrS
1.5Ú0, e 2.00D, laldo financ.
Até 36 meses. Av. Monsenhor
Félix, 783-A.

VOLKSWAGEN 1972 -
Okm, pronta entrega,
Sedan 1.300, 1.500, TL,
Varint, Kombi ST,
Pick-Up, Karmann-Ghia,
TC novas cores. Finan-
ciamos em até 40 me-
ses. COMVEPE - Re-
v endedor Autorizado
Volkswagen. Rua Uru-
guai, 319 — Tijuca. Te-
lefone 2 6 8-0712.
Plantão de vendas: sá-
bados até 17 hs., do-
mingos até 14h. e dias
úteis até 21h. (C
VOÍKS 68 - Impecável. Von-

do melhor oferta. Aceito finan-
ciumento. João Vicente, I2H.

VOÍKS 65 - C/rádio capai, pn.
novos ent. 1.000 pr. 378. Rev.
METAVOLKS. laronieiras, 47
LgrMacl..>25-0696';al6'17h. ¦

VOÍKS 70 -Supereq,"enA1.500
ar, 535 rev. c/gar. META-
VOLKS, Laranjeiras, 47. Lgo.
Mach, 250696 alé 17hs.

VÓLKS 68 - 19 dono luporaa.
enl. 1.400 pr. 464. Rev. c/gar.
METAVOLKS, laranjeira!, 47
LgÇA Mjch^225-0696_ati.J7hi.

VOÍKS 44"- 44 - Jóia, 
"RÜa""Ài-

cina, 25 - Sala 102 - Madu-
reira — Vttido à ivista cu
financiado — Trat. Sr, Edil.

VÓLKS 66 — Multo pouco ro-
dado, difícil outro neste estado
de conservação, estudo facili-
dade de pagamento, Av. Gere-
m-irio _pantas, 1164.

VOÍKS 69 - 70 - 19 dono.
supereq. ent. 1.400 pr. 441.
Rev. c/gar. METAVOLKS, La-
ran jeiras, 47. L_o. Mach,
225-0696 até 17rvs,

VÓLKS 71 72"- 19 dono supe'
rcq. ent. 1.900 pr, 561 rev.
c/gar. METAVOLKS. Lír*n|e!rai,
47. lgo. Mach. 250696 alé
I7hs.

VOÍKS 68 - ÒTimõ estado geral
pnees novos particular a paf-
ticular à vista preço bom. R.
Russel, 450-C. C/Joaquim.

VENDE-SE - Rural (69) úiiima
sórie boa de tudo, motivo via-
gem. Ettrada da Gávea, 523.
Largo do Boiadelro, 42. Sr.
Ca<nr.ra.

f

TODA
A LINHA

NOVOS
OU USADOS

Passe na SODINAVA, apanhe o seu
carro zero km, ou usado, e só volte para
as revisões gratuitas, e depois somente em
1973, quando vence a primeira prestação.

Você está desafiado a comparar as
nossas condições de financiamento. Te-
mos todas condições para que faça um
grande negócio, e onde o seu carro usa-
do vale o máximo.

IMPORTANTE:
Todas as cores para entrega imediata

inclusive as tonalidades da moda: ama-
relo manga, azul napoli e azul real.

SODIMAVAs/A
REVENDEDOR AUTORIZADO

VOLKSWAGEN

ESTRADA DO GALEÃO, 2920
I. DO GOVERNADOR - TEL.: 396-0119(CETEL)

Entrada só em março
Entrega imediata. Qual- Volks . 65 30 x 297
quer carro com apenas Volks .. 66 30 x 327
CrS 1.400,00 de cnlracl, Volks .. 67 36x352
em março de 1973. Pia- Volks .. 68 36 x 385
nos com intermediári,.,. Volki .. 69 36 x 426

Volks . 70 36 x 463
VELCAR

, ,„ ¦¦; ruscâo . 71 36 x 499
Domingo filo 12 hs.
Reíil Grandeza, 372 Variam/TL 70 36 x 5IJ4

U'!.: 246-7084 Variant/TL 71 36 x 570

GARANTIA
EM DOBRO IP

L

NA ESQUINA DA PASSAGEM.
6 000 KM OU 4 MESES

VW — Sedan — 1967 - Bege
VW — Sedan — 1967 — Azul
VW — S.dan — 1969 - Verde
VW - Variant - 1970 - Azul
VW — Fusrao — 1971 - Azul
VW — Fuscno — 1971 — Branco

CTt^a PriIJ MMIOO OUINKU lí) iTMBSyj"—'' **—*¦• |Esq ja Rua ti Passagem) Hailtí-
MVINDIOOl. *U.Oft1tAQOT_l. 346-9245

^_--__-.
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O supermercado
de automóveis
da Real, está

transando carros
novos e usados

em até 48 meses
sem entrada,
pela taxa 39,

7.° pagamento
30 dias após

e intermediárias
ao seu gosto.

Todos os carros
inteiramente
revisados e

com garantia por
2 meses ou

3.000 km.
Equipados com
rádio e pneus

novos e revisões
grátis aos

1.250 e 3.000 km.
Conheça as

nossas ofertas
e depois

Venha transar

tipo |ano|prest

Sedan

Sedan

Sedan

Fuscão

Fuscão

Variant

TL

Sedan

1300

Fuscão

Variam

68 339,00

69 346,00

70 374,00

70 413,00

71 433,00

70 516,00

71 536,00

0 Km 466,00

OKm 505,00

OKm 645,00

I
(C

Todas as ofertas acim
sem entrada e pela

laxa 39,i

UB43?

¦ |l_f%l_
Revendedor Autorizado

Volkswagen
Rua Riachuülo,

187/189 - Contro Tels:
252-2935 e 232-3458

PLANTÃO:SÁBADOS
ATÊ18HS. E

DOMINGOS ATÉ 12 HS.

_"" _f*_# i 1 k _ ___¦» ^"*~*N.

Rua Mariz a Barro*, 1037 - Telt. 228-1831, 248-8974, 248-5702
CAKKO I ANO I AVISTA ENTUADA I + 30 PREST. ÕF

FUSCÃO 71 " 13.500 2.700,00 353,00
FUSCÃO 70 12.900 2.580,00 528,00
VOLKS 70 10.900 2.180,00 446,00
VOLKS 69 9.900 1.980,00 405,00
VOLKS 68 8.900 1.780,00 365,00
VOLKS 67 8.308 1.660,00 340,00
K. GHIA 69 11.900 2.380,00 487,00
VARIANT 70 13.900 2.780,00 569,00
CORCEL IX 69 11.800 2.360,00 483,00

Aberto sábado até at 18,00 horas
e domingo até as 13,00 horas

Fiat 124 coupê — spyder 1973 — 2 litros e 1800 cc.
Fiat 128 SL coupê - 1300 cc. - 1973

NOVOS LANÇAMENTOS DA FÁBRICA
Tecnicamente avançados, elegantes e relativamente baratos.

Importação direto da fábrica.

Somente J. A. Siqueira, Av. Rio Branco 123 gr. 1306 — Fone:
231-0856, está credenciado como agente da fábrica, a conduzir as
importações.

Consulte-nos sobre prazo de entrega e condições de pagamento.

VOIKS COMPRO - Pa-
go a dinh. na hora
mesmo alien. ou p/
conserto. Av, Beira
Mar, 216, Centro. Tel.
252-8341_. Sr. Cabral.
VÒÍKS 67 om útinio eiiado.

Vondo, iroco o financio, cródi*
1o na hora. Cardoso dc Mor.n.,,96-a - rd. iso-nai.

VOIKS 66 - Vendo - 'Rua
Barata Ribeiro, 266 loja -
255.4625.

VOIKSWAOEN - 19*8 - S.dan.
b*g* claro, lupar.quipido fl-
nanciado ou 1 vii.j. Hoj« Rua
Senador Vtrguoiro, 172. (C

VOLKSWAGEN'" 1970 - Vtrmo.
lho, •quip.ido, ravlwdo, Com
ou tem nn trada. Pn.u. _r hojfl
com Sr, Arino i Rua Senador
Vt.pu_iro, 172. (C

VOIKSWAGEN USADOS - lo-
doi oi anot, reviiadot, com
garantia, a menor taxa d* fi*
nanciamento, ? rovisòtt gr«.<
luitas, vtnha consultar nosso»
planos. Ou então telefone pa-ra o St, Álvaro ou Sr. Arino
quo «lei lhe darão o» malho*
.M planos exiktenl*.. Sábado
• domingo at. 14 hs. t.loí.
225-1803. Rui Senador Varguei
ro, 172. (C

SANTOS AUTOMÓVEIS
NOSSOS CARROS SÃO TODOS DA GUANABARA

0 KM... 0 KM.

VARIANT, todas core.
OPALA5, todas core»
FUSCAS, KOMBIS, TL
CORCEIS, BELINAS,
Maior avaliação nos carros usados
rádio de bonificação, na troca e
compra. Trocamos, Trocamos.

CARROS REVISADOS

VOLKS 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
FUSCÕES, 70, 71, superequipado:
OPALAS, 69, 70, 71, luxo.
RURAl, 64, D.K.W. 62, 65.
VARIANT, 70, TL 71
KOMBIS 69, BELINA 70
Trocamos, Trocamos.

Uma firma de nome com o melhor veículo, verifique.

Aprovação na hora. Entrega imediata dos veículos de 66 a 73.

Horário dias úteis até 20 hs. Sábados 18 hs. Dom. 13 hs.

Rua Piauí, 66, Lojas "A", "B", "C", 72 loja, Tel. 249-2420 -

249-8132

®© TURIAUTO
Aceitamos seu carro usado, de qualquer marca ou ano, como parte _e paga-

mento, mesmo que esteia alienado. Devolvemos dinheiro na hora sem fiador. En-
irega imediata. Escolha seu plano.

VEJA O VAIOR, IME SEU CARRO USADO, NA TROCA DE UM VW O KM.

FUSCÃO 71 Cr$ 14.500,00
FUSCÃO 70 CrS 13.500,00
FUSCA 70 CrS 12.000,00
FUSCA «9 .* Cr$ 11.000,00
FUSCA 68 CrS 9.500,00
FUSCA 67 ., Cr$ 8.400,00
FUSCA 66 CrS 8.000,00
FUSCA 65 CrS 7.500,00
FUSCA 64 Cr$ 6.500,00

VARIADO ESTOQUE DE CARROS NACIONAIS, TODOS REVISADOS E EQUIPADOS.

Rua: Cons. Galvão, 684, — Madureira. Aberlo diariamente ité
19,00 hs, aos Sábados até 18 hs.

VOIKSWAGEN -Com

pramos à vista, qual-
quer ano, mesmo p/
conserto ou alienado.
Rua Gen. Polidoro, 288
"NASA" - Tel.
246-0068. Até 20 hs. _

Automóveis
Nova Atlântica
ENCOMENDAMOS 1973

A SUA ESPERA
MERCEDES 72 350-SLC - Ul
timos modelos da Mercedes.
Superequipado. Entrada Cr$
50 COÒ.OO.
MERCEDES 72 280-SE - Uni-
co no Rio. 3.5 Três ponto Cin-
co. Entrada - CrS 40 000,00.
MERCEDES 72 280 - Modelo
com tnolor novo 2.8 Dois pon-
to Oito. Cor d_ vinho. Esto-
fomento Champanhe. Super-
equipado. Entrada — Cr$
40 oco.oo.
MERCEDES 70 280-S - 4 por-
Ias. Pouco rodado. Supcrequi-
p3do. Entrada — CrS
20 000,00.
MERCEDES 70 280-51 - 2 ca-
potas. Carro novo. Superequi-
p^do. Entrada — Cr$
20 000,00.
MERCEDES 69 280-S - Novo
Superequipado. Entrada —
CrS 25 0.0,00.

Av. Atlântica, 1 588. Tels.
257-4872 e 255-2729.

NOVA ATIANTICA

Aifa 2 000
Ultimo mcd?to Spyder Dje-

to (:cnvsr3tvel) — branca —
7?ro emplacada — Vcnrts-.e
Ano 72 Tc!. 2270661.

Comarca
Com. de

Automóveis
Modelo Cor Prest.

Volks 69 - Bege - 399,30
Volks 70 — diversos — 458,00
Fuscão 70 — Bege — 494,64
Opala 70 — Branco — 549,60
Corcel 71 — verme-

lho — 622,88
Buggi 71 — Branco — 586,21

Todos revisados — Equipa-
do. c/radio. Ver na Pr. De-
meir io Ribeiro 99-A e B (no
inicio da Barata Ribeiro) Tel
256-5422.

Honda Furgão
Vendo-se uni carro Honda,

fabricação japonesa, único na
Guanahar.i, R. Marques do
Abranies 119 aplo. 508 -
Fone 265-2636. Flamcntio.

Marinho
Automóveis

Ltda.
Av. Suburbana 4704 — Ca-

chnmbl Aprovação imediata
i da ficha,

Galaxie - LTD 69 3 000,
I 164,03. Kafmann - TC- VI
I 000, 989,40. Vari.nl - 71
I 000, 873,00. Fuscio - 71
I 000, 756,60. Volks - 71
I 300 I 700, 686,00. Volks -
70 I 500, 616,92. Volks - 69

1 200, 564,54. Velks - 68
1 000, 500,52.

Venha nos fazer unia visita
o faca bons negócios.

Ênff^BÊÊÊm

•••

OPALA
rooos mooíios

50
.«tsMÇÓIJ

SO IM

Bons Amigos
bnctliionõn- CH.VftOtf.

.St»iD» INTfNDINI. M»r,íi»ííl.li7
OM./NHO- W.390 447/ " "°

FUSCAO 72
Todas as cores. Entrega
tmedi jta. Loooooooongo
financiamento, em ate 36
meses. Na troca, ninguém
paga mais pelo aeu carro
usado. Se nAo puder vir,
telefone que iremos a vocô.

Tomara que voce nunca tenha passado
pela experiência traumati/ante de

comprar um carro usado, satisfeito da
vida, c depois descobrir que entrou

numa fria.
Se isto ainda nio lhe aconteceu, nAo

queira - vâ direto à RODASA.
O Volkswagen Usado que a RODASA lhe

vende passou por minuciosa revisáo,

GOMO
GHIIIH0
c e absolutamente garantido.
Para comprá-lo, voce pode até
dar de entrada um carro mais antigo, dc
qualquer ano ou marca - c nem
precisa ir à RODASA.
A RODASA vai até você. Basta ligar,
pedindo um representante.
Volkswagen Usado, honesto,
a RODASA é que tem

Em até 36 meses

REVENDEDOO
AUTORIZADO

&
Rua Senador Vergueiro, 172 - Tols.: 225-1803, 245-6063,
245-8187 - Diariamente até às 21 hs.
- Sábados alé as 16 hs. - Domingos alé às 13 hs

ll^^mr ± x a. *x __^__f i
COMPRE O CARRO CERTO NO
REVENDEDOR CERTO. COMPRE VOLKS
NA GUANACAR. i

|^^^p

¦ i para etc:lhe.*:* Tl'''. "¦¦' rem -nír_da.
A mais justa avalíaçã. du seu carro usado.
As mais baixai taxas dc financiamento.

9 Crédito aprovado cem rapidez.
Na troca dispensamos fiador.

9 Comece a panar em março de 1973.
Apareça na Guanacar ou solicite un.

vcnded_r, sem compromisso, pelos leis.:
226-9433 - 226-1477 e 2261372.

©Revendedor 

Autorita.o f \

GUANACAR ^

NOVOS
Sedan 1300
Sedan 1-00
Tl 2 p.-rtas
TL A portris
Variant
vw spi
VW SP2
Karmann-Ghia TC
Kombi Stand Luxo
Pick-Up
Furgão

USADOS COM GARANTIA
i - 65 - 66 - 67 - 68

- 70 - 71 - Diversas csres.
0—71 — 72 — Serninovcs.
nt — 70 — 71 — Diversas c_ros.

71 — Pouco red-do.
li - 68 - 69 - 70.
ann-Ghia — 68 — Equipado.
- 1972 - Azul 12000 km.
! — Equipado — Barato — Se-
iovo.

Rua Voluntários da Pátria, -168 - Plantão Permanente

RODASA®
VOLKSWAGEN

GARANTIDO
Totalmente .«visado. £ _0
ir chagando e escolhendo
Todos os modelos, do ano
que voc6 quiser e na cor
que mais lhe agradar. O
melhor financiamento do
mercado. Tá esperando o
que?

Rua Senador Vergueiro.. 172" 
;'-F/jlje.-225-1B03.
_t.»Ri»__no Ot .
UMl.S USADOS ¦¦..

 ,

>_I_____Ü_!_5' v '¦ '¦' Pi_J .&' fl«._i ^5_2__V5-Í3__^ 1

CARROS NOVOS
W/////!ISHSIIS__\',,,m///A

REVENDEDOR FORD

Wilsonking (Automóveis)
Revendedor Autorizado Volkswagen

Rua Bento Lisboa, 100 - 265-4450 - 265-8852 - 225-7344

AUTOMÓVEIS USADOS - REVISADOS

MARCA/MODELO ANO

TL 71

TL 70

K. Ghia 70

K. Ghia 66

Variant 70

Variant 70

Variant 70

Variant 70

Fuscão 71

Fuscáo 71

Fuscão 70

Sedan 1300 70

Sedan 1300 70

Sedan 1300 69

Sedan 1300 69

Sedan 1300 68

Sedan 1300 67

Sedan 1200 66

Sedan 1200 65

COR

Bege

Azul

Vermelho

Iguaçu

Branco

Verde

Azul

Vermelho
Branco

Azul

Branco

Verde

Bege

Bege

Bege

Verde

Bege
Azul

Cinza

ENTRADA

3.500

3.300

4.500

2.500

3.500

4.600

5.400

6.500

2.800

3.800

4.400

3.500

4.500

2.500

3.600

2.800

2.800

2.000

2.CO0

24 X OU 36 X

784 596

740 562

616 468

476 362

728 553

672 511

616 468

560 426

672 511

616 468

560 426

560 426

504 383

504 383

448 340

448 340

386 293'

392 298
' 

336 255

E TODA UNHA VOLKSWAGEN ZERO KM.
1) Vendemos, trotamos por qualquer carro nacional, mesmo alienado.
2) Todos equipados e emplacados (Taxa Rod. 72).
3) Todot modelos VW 0 Km. am 36 m. •/ entrada, mesmo.
4) Grande área p/ estacionamcnlo.

PLANTÃO DE VENDAS: DOMINGO ATÉ 13 H.
SÁBADO ATÉ 18 H.

Camaro
Automóveis

AV. PRADO JÚNIOR, 2°0A
! Tels.: 236-2463 - 257-3069
| MERCEDES 250-C — 72 - Ze-

ro — Motor novo 2.8 —
Mecânico.

i OLDSMOBILE 72 - Cutlíiss
supremo — superequipado.' 

PONTIAC 72 - Grand Prix -

| 2 portas.
! MUSTANG 72 - Match 1 -

Zero — Hidramático.
, COUGAR 72 - XR-7 - Zero

— Hidramstlco.
OLDSMOBILE 71 - Toronado

2 portas — Novo.
PONTIAC 71 - Fire-Bird - 2

portas — Excelente estado.
COUGAR 70 — Hidramático

Ar condicionado.
MERCEDES 69 - 280-S - -I

portas — Mecânico — Novo.
MUSTANG 69 - Mach 1 Su-

premo.
IMPALA 68 — Superesporle —

2 portas — Hidramático.
• 20% enirada — saldo 24

meses. Aceitamos troca.

SP-2
Platina

Pronta entrega. Vendo tro-
co, facilito. AGÊNCIA LEBLON
— Av. Barlolomeu Milre 613.

Ford Corcel — Belina

Galaxie, 500 — Landau

Rural — Jeep — Pick-up F-75 e

F-100

Caminhões F-350; F-600 e F-750

Sem entrada ou 20% de entrada, saldo
até 36 meses. Parcelas intermediárias

semestrais.

Fique Ciente! Temos um plano de
Venda Para Cada Ciienie.

CARROS USADOS

Ano Marca Entrada Picst.

70 - BELINA
70 — CORCEl, luxo, 2 p.
70 - VOLKSWAGEN
70 - FUSCÃO
69 - VOLKSWAGEN
69 - RURAL (4 x 4)
69 _ GALAXIE 500
69 — CORCEL, 4 p. Stand.
69 — CORCEL, 4 p. Luxo
68 — VOLKSWAGEN
68 - JEEP (4 x 4)
67 - VOLKSWAGEN
63 - FORD FUSCÃO

TODOS OS CARROS USADOS SÃO 100%

REVISADOS E GARANTIDOS

3.000, 552.00
3.500, 552,00
2.500, 506,00
2.500, 506,00
2.500, 414,00
2.500, 390,00
4.500, 805,00
2.500, 460,00
3.000, 434,00
2.000, 408,00
2.000, 408,00
2.000, 383,00
2.000, 500,00

Fuscão 71 -
19.000km

Preço de ocasião — Prado
Júnior, 135 — Portaria. Mo-
tivo de viagem.

VOLKS 66 - Mod. 67 bonito
e bom equipado. 2.500 eni.
rest. p/banco após 13hs. R,
Fig. Mag.lhãA.s, 823. Ap. 203.
Copa. Túnel Velho.

VOLKS compro — Todo» ot tl*
pos t anot mumo alienado
pago na hora melhor pref o,
traga o carro • verifique. R.
Teodoro da Silva, 813
268-0575,

VOIKS 1959 - Bom .vi.do,
equipado com rídio, calhai,
et.riboi. Vendemos financiado
eu i vista. V.r ho|. al. 14
ht. Rua Senador Vergueiro.
172,  <c

VOLKS pago o melhor
preço 60 -5 200 . 61

5 700. 62-6 100.
63-6 600. 64 -
7 100. 65 - 7 200. 66

8 000. 67-8 300.
68-9 700. 69 -
1Ú 500. 70-11 200.
Rua Humaitá, 68. Tel.
246-9700.

VOIKSWAGEN 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71. Variai corn. R.vi-
eadot o equipados. Aceito %/
cerro como entr. Saldo financ.
até 36 meses. R. Aristides Cai-
r. 45 P. Sh.ll M.i.r 281-9361
at» 19 lii Domingo at. 13 hi.

VOLKS FUSCAO - 1971 - Pou-
co rodado, revitado, aquipado,
com garantia, cor ai_l dia*
manto, Telef. Sr. Álvaro hoje
__L '« Hl. T.l. 225-1603, (C

VÕÍKS 1600 - 4 porl... CrS
10.000,00. Branco, vando .
vitta ou financiado. Álvaro —
225-1803. (C

VOLK5 1964 - Rovilado, .qui-
pado. CrS 7.000,00 à vista eu
financiado. Tel. Sr. Arino -
225-1803, hoj. »IÍJ4 hi. _ (C

VOIKSWAOEN 65 - Aiul. Óli-
mo ettado financio, Av. Su-
burbana, 7.570 Sabido ali ...
18,00 hl. Domingo 12,00 hi.

VOlKS'70 mod. 71 - 1.300 pou-
quistimo rodado estado de
novo vendo a particular. Tel.:
265-5764. . .

VOLKSWAGEN 1969 .m «liado
excepcion.l equipado. Vendo
a vitta ou facilitado Av. Pas<
l.ur 184 t.l. 226-8157.

Volks 72 Okm
Azul Napolc
Preco amigo
Pronta entrega

R. Vol. da Palria 62 - Tei.
266-3931.

I

Rua Senador Furtado, 129 (Esq. Av. Radial Oeste) Prox. à Praça da Bandeira

Tels.: 234-9316-248-7454 l Tels.: 234-4945 -238-0309

Veículo
acidentado

OPALA 71-4 cilindro,
luxo mecânica perfeila. DART
72 — Coupé mecânica per-
feila. Maior oferta. Ver o tra-
tar Av. Suburbana 2370 Do!.

AUTOPEÇAS,
ACESSÓRIOS
E OFICINAS
AUTO ESTUFA APOIO - Pinlura
porcelanizada eni estufa pelo
mesmo processo de fábrica por
apenas 600,00. Completo ser-
viço do recuperação de veicu-
los, lanternagoni, capoteiro. vi-
dracoiro. mecânica em geral,
peças, etc. Serviços p/seguros,
cartão nacional. Financiamos
alo 24 moses s/ entrada. R.
Maria Lopes, 425 — Junto Viad.
Madurei™ - Tol. 390-9948,

TV MINI p/ carro linda - CrS
1000 lei. 237-2943.

BICICLETAS
E MOTOS
ADQUIRA sua moto Honda, fi-
nanciada até 36 meses, sem
entrada. Temos cs melhores
planos de financiamento e tro-
ca além de um lindo brinde
grátis. ROTOR REVENDEDOR
AUTORIZADO. Rua Roal Gran-
deza, 74 Botafogo — Tel.
226-6578;

ÀDQÜIRÃ SUA .MOTO Muxl-Pu-
ch por 149,00 por mês, sem
eni., temos os melhores plano,
tio tinanc. Ag. Humíltá da Au-
tomóveis — Revendedor Auto-
rizado. Rua Humaitá, 68. Tel.
?46-970ft

BICICLETA CAIOÍ Med. 72
3 meses de usao. Custcu 480
v/urgente p/180. Ace.to oferta.
Tol. 390-3873.

B.S.A 250 cc em ótimo estado
baso 2 250,00 Rua Prol. Euri-
co Rabolo 105-f lei. 248.9442

HONDA - CB-125 - 0 km mo-
d.Io 72/73. Vinha conhocê-la
a partir d« 2a.-f_ira na MO-
TOJET - Av. Princoia Isabol,
181-A - Tel. 225-1393.

EMBARCAÇÕES E
MOTORE5
MARÍTIMOS
RARCO com motor vendo. Tele-
fcne 395-0692.

EV1NRUDE 40 HP novo, bom-
bas de porão bússola, radio-
gonios, motores diesel 5 a
100 HP marítimos. SITM. Av.
Aug. Severo 272-C - Glória

UNCHA - 24 pés. Vcn-Jo com
cabina, 2 motores de 100 HP.
Cstado de nova ICRJ Hangar
2 — José Machõdo cu tel.
2520348 - Sr. Antônio.

VOLKS 68 -- Grená, bom esta-
do, baixa quilometragem. B
mil. 227-8664.

VOLKSVvAGÉN é na
Colonial' — Todos os
modelos nas cores de
sua preferência (cores
novas modelos 73), in-
clusive especiais, entre-
ga imediata, as melho-
res taxas de financia-
mento, variado estoque
de veiculos usados, re-
v i s a d o s / garantia.
Colonial Veiculos S.A.
Rua Voluntários da Pá-
tria, 144. Tel. 266-3241
- 246-5923. Plantão
diariamente até às 21
horas, sábado até às
18 horas, domingo ale
às 12 hs.

IMPORTADORA

TIJUCA
Sem entrada mesmo, 36 me'
ses para pagar ou no plano

que você escolher!
ANO MARCA PRESTAÇÕES

72 Opala Coupé
4100 SS 1322,40

71 Fu.cão 1500 719,20
71 Opola 2500 esp, 928,00
71 TL 779,52
71 V.w,igon 1300 640,32
71 Variant 765,60
70 Opala 4 portas 788,80
70 Variant 719,20
69 Corcol 4 porlas 580,00
68 V.wagen 1300 487,20
67 V.wagen 1300 440,80
67 Mustang Hid. 1 716,80

Com pequena entrada
69 Esplanada 348,00
68 Aero 305,50

Todos os carros 100% re-
visado, e equipados. Entre-
riamos o carro com 50%.

HÁPDOCK LOBO
+29 E 437

TÊLS- 234~8535
" ¦' 264-3533

ACESSÓRIOS - Ventle-se rádio
e toca-fitas Philips estéreo 10
faixas, conta-giros, busina tipo
Fiam 3 cometas, antena elétri-
ca, lâmpada de ponlo, pega-
ladrão. Tel. 225-9566 das 19
às 2lh.

BANCOS RECLINAVEIS - com
encosto p/cabeça, escamotea-
vei. Para Variant ou TL, pou-
quissimo uso, perfeito estado
CrS 1.000,00. Tratar 226-8199
ou_ 232-0694.

CARROCERIA DE RURAL 70 -
Barato. R. Elisa Albuquerque
lí. 312. Tel. 249-9803.

CINTO DE SEGURANÇA - Cr$
12,00. Colocação grátis. Rua

Joaquim Palhares, 395. Telef.:
248-5605. ^__

GRAVADOR MECCA corri" conso-
le de luxo para qualquer carro,
7 fitas e lâmpadas psicoeiélicas.
Base I 200,00, Tel.,260-2140.

KIT-1.700 P/VW - Comando
P3, bomba óleo 25mmV' distrib.
de Kombi c-:c. T. 2220588.
2a.-f. após 15h. LUIZ HENRI-
QUE.

QUERO UMA CARRETA p/aulo
de competição. 258-8585 Már-
cio. 236-3132 José. ________

RODAS DODGE DART CHARGER
— Jogo 4 com pneus mon-
tados, calotas completas de mil
cruzeiros, por 400 cruzeiros.
Rua Cândido Benicio 50 Fun-
do^.

RODAS: DE MAGNÉSIO - C/
5 furos p/ Mustang, Dodge,
(oca-fita Muniz — Aquário —
Ver Vieira Souto 472. Tel.
247-7320. _

RADIO PHILIPS automático 12v.
p/ automóvel) Vende-se. Rua
Ricardo Machado 47B S. Cris-
tóvão.  

VENDE-SE aparelho ar condi-
cionado novo para Galaxie.
Cr$ 2 000,00. Ru,a Curupalti,
471 c/l (T. Santos) Sr. Paulo.

HONDA 50 - Vendo 2 notas
preço de 1. Troco, Rua José
Higino, 217.

HONDA 250 - Ano 1970", pneus
novos, mecânica excelente. Ver
à Rua Barão de Mesquita, 125.

HONDA 350 Modelo 1972 4 ÒÕÒ
km, único dono. Ver e tratar

.1 Rua Barãcrdo"'Mesquita^125.

HONDA 350 caromelo 69 - A
motoca é uma parada. Venha
vê-la de perto, bicho, você vai
gostar c vai comprar. A genta
píca o pagamento em pedaci-
nhos, lá.,.aqui no 135-B 'da Ba-
tão de Mosauita.

HONDA 70 — Perfeita pneu..,
inolor Cross. Ver à Av. Vis-
conde de Albuquerque 349 ap
301.

HONDA CB-450 - Jóia, noví
nha. Vendo à visla 12 000.
Tel. 281-7359.

HONDA US 
"ano 

71 24 x 297
ou s/enlrada 24 x 416,00.
Moraes. Tols. 222-41 IB on
256-16__ noile.

HONDA 500 FOUR - Vende-se
5 meses de uso. Excelente ec-
tado. Ver porteiro. Rua Asr.is
Brasil, 118 -- Copacabana. Tel.-
257-2180.

LEONETE — 3 marchas, nova
Rua Marques de Aguiar 31,
Osvaldo Cruz dona Crisocau-
dia.

LANCHAS E VELEIROS - Com.
pra e venda de lanchas vc-
leiros etc. Evite multas fazendo
o nov.. curso de mcMre-amador
do conitc. Carneiro ainda cm
ÍnÍc'o d:a 18 de setembro às
20,30 horas na Av. Copacaba-
na, 1.226 sala 1.101. Infor-
inações tol. 2 2 2-5968
267-1521.

MOTOR JOHNSON 40/68 revisa-
do Mesbla 4.100. Telelonar 2a.

_(oira_-_267-0500___Sily __'__
MOTIVO VIAGEM - Vendo' u7-

gente lancha casco Delmar,
motor Evinrud 60 HP — Brian
230-4275.

CASAMENTOS E EXCURSÕES
Cadllac 70 - Ar condicionado,
vidro ray-ban, de embaixada
com motoriáía 394-0567 D, Ge-
r-ida.-_

FAIKOMBIS"Transportes Ltda. -
Kornbis pick-up c caminhões
F-3.0. Enr. Com. Pea. Mudan-
ças viagens para iodo pais —
Frota própri., fazemos cont. c/
firmas. R. Gal. Caldwell 227
tel. 252-8204. '_

KOMBIS ABERTAS p/ mudanças,
fretes por hora. Temos em
Copac. e Tii, Tel.: 248-15321_

LEBLON - kombi, Galaxie p/
casamentos, viagens, passeios.
Kombi, pick-up, caminhão en-
(regas, mudanças. Tel. 267-8843
-- 267-4481.

c

MOTOR de popa Johnson dc
(40) H.P. parlida elólrica di-
namo. Av, Democráticos n9
695. T. 230-7101.

MOTORES MARÍTIMOS - Vendo
vários. Diesel e gasolina, rc-
versões novas e usadas, bom-
bos, etc. Mec. Laurindo,
246-8103 - 266-6039.

VENDO casco Y.V 'de 6,30 c/
cabine facilito, ver c/ o dono"Antônio". Av. Paranapuã, 174,
I, do Governador.

ALUGUEL E
TRANSPORTES

LAMA'S TURISMO alugamos
Mercedes, Galaxie, Opatas etc.
C=m ou s/mot. casamentos,
rxecutives, particulares. Bara-
ta Ribeiro, 197. Tol. 255_.0229.

MUDANÇAS? - Chame a "Boa

vista" locais o interestaduais,
economia c segurança. Fones
261-2272 e 261 6011.

TRANSARTE - Mudanças, Kom-
bi, Pickup, Caminhões — Rua
Machado dc Assis, 31 li. 32.
Calote 285-4468.

TRANSPORTE em Kombi peque-
nas mudanças, viagens e
aquele preço que voce gos-
tai ia de pagar 

"_¦'Teu. 
256-7/40,

7,00 P/HORA - Kombi e
Pick-up p/controto. Mudanças,
excursões a comb. 2a. a dom.
T. 226-8142 - 266-5194.

Copa Júnior
ALUGA CARROS

• ÚLTIMOS TIPOS

Galaxie, Dart, Opala, Volks,
1500 e Kombi c/ ou sem mo-
torisla. Carros p/ executivos
c/ ar condicionado. R. Duvi-
vier, 46-B. Tels.: 235-4135 —

235-4188 e 257-3313. Aluga-
mos também p/ hora.

Pague com cartões de Cré-
dito.

SUIUKI 500 - Verde .1 buz.
espec. vendo 5 000 ent. 24 x
595. Ver Son. Verg., 154
manhã. 245-9B17 Alfredo. 

VENDO HONDA SS~50 - Finan-
ciado ou à vista. Trat. Atml.
Tamandaré, 67/906. Flamengo.

^Téléf, 265^2022.

VENDE-SE uma moto Norton
SOOcc. Estrada Mineira, n9 44.
Areia Branca. Belford Roxo.

VELÒSÕIEX - Vondese om
excelente estado. Tratar Ruo
Joaquim Nabuco, 135/102.

Yamaha 71 
"lobcc, 

apenas
1.200km., Ioda novinha. A visla
ou até 36 meses. Rua Uruguai,
234-A (Harnpor Auto.nóvcisl.

XISPA 72 — Prota e cromada.
Toda nova. Troco e facilito até
36 meses. R. Uruciuai, 234-A
(Hêmp.r Automóveis).

ALUGAM-SE KOMBIS - Ex-
cursoes, p/mudanças, entregas
comerciais. Por hora. Tol. . . .

_249-7161J
ALUGO GALAXIE _~ LTD Lan-

dau, Mercedes, Dodge e Opala
p/casamento, passeio, viagem,
etc. Consulte antes nossos pre-
cos. 268-2137. Dia e noile.

ALUGAMOS - KÕmbis c/ moto-
rista p/ serviços de carga pas-
e-ageiros, locais e interestaduais

J46J929_-^ERVJ:KOM_B_;
ALUGAMOS - Carros do luxo,

últimos tipos c/ ar cond. p/
caiamento, viagens, passeios,

_etc. 24B-3948 dià e noite. ,

ANJOFRAN Tiansp. Ltda. ofere-
ce sua frota Kornbis — Pick-
Ups, p/ quaisquer serviços. ~
Disque 249-2617 N. B. F/con-
trato c/f Irmãs. 

ALUGO .VOIKS 2 ou 4 pi". Cor-
cel, Variant, Kombi, Aero c/ou
s/ motorista, Passeio, a partir
de 60,00. Aceitamos cartão da
crédito. 258-9887.

ALUGUE FUSCAO 73 com sc-
guro total. Dicauto Veiculos -
R. Maris B.irros. 645. - Tri.;
2540612._

ALÜGA-SE Kombi para qualquer
lipo de carreto mudanças etc.
d 8,CO crüzefroí a hora.
236-4723.__

KOMBI - Para mudanças via-
í?ens entrega* comerciais, le1
249-4746 Méier.

Arcos da Lapa
ALUGA P/ 24 HS

Volks CrS 40,00. Fuscão,
TL. Cr$ 50,00. Equipados. Ac.
Cart. cred. das 7 às 20 ho-
ras. R. Riachueio, 6 (iunto aos
Arcos) - Tel. 221-9516.

A-VIP Rent-Car
Locadora

Aluga c/ kms livros e sog.
lotai realmente tudo incluido,
Opala Volks a parlir de 75,00.
Av. -Beira-Mar 216-C. Centro.
Tel. 252-4366. Esl. Dendê, 688
— I, Gov. Tel. 396-1860.

Ema
Automóveis

Alugamos Volks 70 e Aeio,
Cr$ 40,00 p/ dia. Fuscão 72
CiS 50,00 p/ dia. Aceita Cai-
lão Ciedilo. Preco especial pl
mais 15 d. Estacionamento no
local grátis. Telf. 224-1510 e
224-7371. Av. Mem de Sá
14-A.

J. Pedro
Auto Locadora

ESP/EM VOIKS
C/ SEGURO

Fuscão Ok — 75,00. 1300
- 60,00. Guggy — 90,00.
R. Campos Sales 15, esq. H.
Lobo e Mariz e Barros 748.
T.: 264-8148 e 234-4702.

CARTÕES DE CREDITO

aluguel
FUSCAO 72

50,00 COM SEGURO

IIJUCA — C. Bonfim, .645
Tnl. 2-_im - 238-2291
Satamini,, 172, t.l. 2_8_500
COPA — Prado Júnior, 63-B
Tel.: 237-6061 - 236554/
Ac. to.lcrv cartões rir cfédito

Locadora
Leme

Aluguel de Galaxie Merco-
des Opala Fuscão c/ ou sem
mot. Executivos, Embaixadas,
Casamentos etc. Av. Prado Ju-
nior 48 Loia 22 Tel. 235-1872
dia e noite.

Locadora Júnior
aluga 72

Galaxie, Dodge, Opala c/ar
condicionado, Volks 1500 o
Kombl c/ ou sem motorista.
R. Passagem, 98. Telefones:
246-3800 -• 246-3136. Agora
também no Aeroporto Santos
Dumont, tel. 242-0950. Acei-
tamos cartão de crédito.

DIVERSOS

ATENÇÃO -- Vendo l_i. um
g.barhn eomplotò p/montar —
Caixa VW s/uso R. Bruno $__•
bra 36 — Jacaró,


